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EDITORIAL/OPINIÃO

ANA SILVA
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www.clinica-anasilva.pt
facebook.com/clinicanasilva
tel. 255 073 270

Dor – O sintoma 
temível?
O nosso corpo tem a capacidade de nos 
transmitir sensações adequadas ou ex-
tremas, sendo estas muito agradáveis 
ou incapacitantes. Estas podem ser de-
sencadeadas através dos vários siste-
mas do nosso corpo que, se classificam 
em neuro-músculo-esquelético, ner-
voso, cardiorrespiratório, vascular, lin-
fático, digestivo, endócrino (glândulas), 
urinário, genital e tegumentar (pele), 
uma vez que, todos estes podem trans-
mitir-nos a perceção da dor. Poderá ser 
estranho e confuso, mas a dor atua co-
mo forma de defesa da vida humana. 
Como é possível? Para muitas pessoas 
a dor é a causa de um sofrimento físico 
e psicológico, em que uma delas é sem-
pre a causa primária e a outra secundá-
ria. Qual começa em primeiro? 
Para percebermos melhor, a dor é con-
siderada um sintoma, porque é algo 
que se sente e não se consegue medir 
com exatidão, porque simplesmente é 
subjetiva, ou seja, cada caso é um caso, 
cada dor é uma dor! Esta pode ser local, 
irradiada ou difusa, estando numa fase 
subaguda (inicial), aguda ou crónica. 
Também considerada por intermitente 
o u  c o n s t a n t e  e  m e c â n i c a  o u 
inflamatória. 
Ainda confusos?
O nosso corpo é considerado uma má-
quina perfeita, então, porquê tanto 
desrespeito por ele próprio? O nosso 
organismo tem a função de manter-nos 
sempre em “equilíbrio” e quando se 
apercebe que algo está fora desse esta-
do de funcionamento normal, reage, 
mas se algo começa a ser constante e 
sem modificação, o corpo transmite-
-nos sinais através de sintomas. Porque 
muitas vezes não estamos atentos, ou 
estamos demasiados ocupados e can-
sados para “ouvir-nos”, ou porque não 
sabemos o que significa, ou simples-
mente não respeitamos o que é nosso. 
É urgente todos nós mudarmos, agir-
mos, sem medos, aumentar a nossa au-
toestima, procurando esclarecer as 
nossas dúvidas, prevenir! É urgente 
todos nós aumentarmos o nosso amor 
próprio, força de vontade, respeito por 
nós e pela vida, para alcançar qualidade 
e durabilidade de vida, contribuindo 
para uma boa economia do país, para 
sermos felizes, porque esta é a nossa 
verdadeira missão. A fisioterapia, pila-
tes clínico, nutrição, psicologia, coa-
ching e outras mais especialidades de-
vem trabalhar na reeducação, facilita-
ção, promoção e prevenção, para que 
cada pessoa consiga desmascarar a 
palavra – DOR. 
Atenciosamente, Ana Silva!

       TRIBUTO …

N
unca é fácil falar sobre um verdadeiro 

amigo. Hoje não deixo de invocar um 

Homem bom no culto da amizade, da 

família e do serviço aos outros, pelo que o meu 

Tributo desta semana é dedicado a José Augus-

to Bragança da Silva Tavares, Licenciado em Far-

mácia (atualmente Ciências Farmacêuticas). 

Nascido em Paredes, em 1919, era um dos filhos 

da família Bragança, da freguesia da Madalena, 

e da família Silva Tavares, de Canedo / Vila da 

Feira. Desde muito novo quis ser Farmacêutico. 

Segundo o próprio dizia, não aceitaria tirar uma 

licenciatura que não fosse a seu gosto. Perante a 

perda do seu pai, dono da Farmácia Confiança, 

logo teve de o substituir. Não foi fácil para o jo-

vem farmacêutico assumir tal responsabilidade, 

mas teve um Mestre, que foi o Dr. Cabral (médi-

co) que o ajudou na prática terapêutica e no de-

senvolvimento da atividade da farmácia, tão útil 

no apoio à população do concelho, a qualquer 

hora e dia da semana. A sua farmácia foi reco-

nhecida no Norte como um sítio onde era possí-

vel encontrar o medicamento de que 

se necessitava. Em pouco tempo ins-

talou um laboratório de produtos far-

macêuticos, que fornecia soros a hos-

pitais do Minho e Douro, e incluía uma 

vasta gama de injetáveis (soros, anes-

tésicos cirúrgicos, vitaminas, cardio-

tónicos). Foi um profissional distinto. 

Pautava as suas relações por uma 

transbordante simpatia, e por valores de que 

não abdicava, nomeadamente a integridade e a 

solidariedade. Foi Presidente da Assembleia 

Geral, da Associação dos Farmacêuticos. O seu 

prestígio profissional levou-o a ser, durante de-

zenas de anos, o responsável pelos serviços far-

macêuticos do Santuário de Fátima, e aí também 

prestou serviço de apoio aos peregrinos como 

Servita, assim como assistente aos companhei-

ros de Paredes, na caminhada. Sempre ativo no 

âmbito social foi responsável pelo Núcleo de 

Paredes da Cruz Vermelha Portuguesa; colabo-

rou com a igreja, integrando os Cursos de Prepa-

ração para o Matrimónio para novos 

casais; criou a FAC, organização de 

apoio a famílias necessitadas; cons-

truiu e financiou o primeiro jardim-

-de-infância de Paredes; foi diretor do 

hóquei de Paredes. Foi apoiante, em 

1958, do General Humberto Delgado 

e, mais tarde, da “Primavera” Marce-

lista. Após o 25 de Abril aderiu ao 

CDS, partido então dominante em Paredes, ten-

do sido o líder do CDS na Assembleia Municipal, 

com firmeza na luta pelos valores que defendia. 

Foi conselheiro do Presidente da Câmara. Tinha 

um diálogo fraterno na procura de soluções pelo 

consenso. Casado com D. Maria Alzira Pereira 

da Cruz Tavares, teve dois filhos, o Eng.º Serafim 

Manuel C. B. Tavares e a D. Maria do Rosário C. 

B. Tavares. Constituiu uma família feliz e cum-

priu o sonho do seu pai, na grandeza da Farmácia 

Confiança. Partiu em 1989. É recordado com 

saudade, e como exemplo, pelos amigos e 

sucessores.

José Augusto B. S. Tavares (Farmacêutico)

POR: GASTÃO MOREIRA

O 
momento que vivemos pode levar-
-nos a pensar,  com exagero de 
apreensão que as siglas A.C e D.C. 

passarão a designar o nosso tempo como An-

tes do Covid e Depois do Covid.

Mas percebo aqui deitado ao pé do mar que 

não é assim e por várias razões.

Primeiro porque esta coisa não foi um aconte-

cimento único, singular e momentâneo que 

subverteu e alterou de um minuto para o ou-

tro a realidade, mas é antes um processo con-

tínuo com duração muito estendida no tempo, 

percebemo-lo agora, sem um princípio, ou um 

fim, perfeitamente identificável.

Em segundo lugar porque, por muita importân-

cia que agora tenha, todos temos a firme convic-

ção de que vai ser ultrapassado seja pela desco-

berta de uma vacina, seja pela compreensão de 

que a maior parte dos infetados se cura, seja 

pela noção que a profilaxia e as medidas pre-

ventivas de afastamento social são eficazes.

Em terceiro lugar porque quanto às alterações 

que provocou e que sentimos na nossa vida, não 

foram mais do que simples antecipações de um 

futuro que haveria de vir mesmo sem Covid: O 

tele-trabalho, o ensino à distância, o controlo 

social, a ditadura sanitária. Das circunstâncias 

que me rodeiam vejo que as pessoas se adapta-

ram, e conscienciosamente se protegem, e pro-

tegem os outros sem incúria, mas também sem 

excessos, porque é importante viver, mas tam-

bém é importante ser feliz, e não foi o Covid que 

tornou estes dois desejos incompatíveis.

Coisa que não acontece se houver medo per-

manente em relação a algo que suprima o nos-

so livre arbítrio.

Agora que tudo isto do Covid provocou mui-

tas alterações não haja dúvida; permanentes 

ou episódicas é que iremos apurar no futuro.

Mas nem tudo é mau.

Vejam o nosso caso, o PROGRESSO DE PARE-

DES, que, por tradição, se não publicava em 

Agosto.

Acredite caro leitor que escrever este edito-

rial deitado na areia, com os pés numa poça de 

água do mar e a olhar o horizonte onde céu e 

mar se beijam em tons de azul perfeitos, me 

está a dar um enorme prazer.

E, depois, num simples clique no telemóvel, vai 

o editorial para a redação do jornal e daí, com a 

publicação, irá parar a vossas casas, ou, quem 

sabe, a uma qualquer outra praia de Portugal 

(ou a mesma, até), onde, deitados na areia, com 

os pés na água e a ver o mesmo céu sem fim a 

beijar outro mar aberto, me podeis ler.

Isto, nem que seja só isto, há que agradecer ao 

Covid.

O resto, que muito é, que o Covid não nos ti-

rou, e queremos que não nos tire, agradeça-

mo-lo também, seja a quem for.

EDITORIAL

Crónica de férias com Covid
Por

VASCO RIBEIRO
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       TRIBUTO …

A 
pressa da vida na idade adulta não nos 

permite apreciar o valor de tantas coisas 

importantes, nem mesmo conhecer o pas-

sado de amigos com quem lidamos ou até os vizinhos 

do lado. Por isso, há pessoas com muito valor, de diver-

sas formas, que passam ao esquecimento. Só a escola 

da vida nos mostra o contrário, quando olhamos as 

pessoas com mais cuidado. Lembro o Sr. José Ferreira 

da Cruz, fundador da Garagem Cruz, na Avenida da 

República, em Paredes, uma figura simples, de poucas 

falas, cordial, mas um lutador e vencedor dos seus so-

nhos e em tudo em que se envolveu. Natural de Vilela, 

onde nasceu em 1911, a sua vida de trabalho começou 

no campo, com os seus irmãos e pais. Chegada a idade 

adulta resolveu tirar proveito dos produtos hortícolas 

da quinta e, com ajuda de uma irmã, também fomen-

tou a produção de manteiga, tudo isso para venda no 

mercado no Porto. Comprou uma camioneta e lançou-

-se no comércio dos seus produtos. O seu primeiro 

cliente na venda da manteiga foi o 

famosíssimo Café Rialto, e tão sabo-

rosa era que novos clientes surgi-

ram. Era ambicioso e quis mudar de 

vida, sem deixar de amar a terra e o 

que ela dá. Em plena crise da IIª 

Guerra Mundial, quando havia falta 

de muitos produtos, desenvolveu a 

agricultura familiar e o comércio, 

com sucesso. A ambição pela melho-

ria dos resultados financeiros levou-

-o, na década de cinquenta, ao trans-

porte de mercadorias e lançou-se em exclusivo com as 

malas ou sacos do correio entre Paredes e o Porto, 

passando pelos concelhos vizinhos. Na mesma altura, 

iniciou a construção de uma oficina de reparação de 

automóveis e abriu a primeira estação de serviço com-

pleta na vila de Paredes, com combustíveis SACOR. 

Depois inovou, instalando uma máquina automática 

de lavagem de carros em frente à sua 

oficina, o que causou furor. Foi sempre 

um homem simples que dizia com a 

naturalidade própria de um grande 

ser humano, que ”o homem vem ao 

mundo para sofrer, lutar e servir”. Por 

isso, o Sr. Cruz (como era conhecido) 

enfrentava as dificuldades e as con-

trariedades, e foram muitas, como se 

fossem obra da natureza. Indignava-

-se contra aqueles que travavam com 

mesquinhez a luta pelo desenvolvi-

mento e progresso da sua terra. Sempre foi um ho-

mem de visão e de horizontes. Se lhe pediam um metro 

de terra para alargar um caminho, sugeria que eram 

necessários três, para “fazer as coisas a pensar no futu-

ro”. Partiu em 1999, mas a sua obra continua, gerida 

pelas suas filhas. Deixou muitas saudades à família e 

aos amigos, como homem e como gestor.

José Ferreira Cruz

POR: GASTÃO MOREIRA

É 
esta uma outra história da minha 

infância de que me lembro mais 

provavelmente por me a terem con-

tado do que por memória viva.

Do tempo em que ocorreu não me restam 

traços precisos, poderia ter sido aos meus 4 

anos, como pode ter sido aos 9, mas, de facto, é 

pormenor não relevante.

O espaço esse sim está bem marcado e ain-

da hoje existe: Ao lado da casa dos meus pais 

há um corredor de entrada para uma garagem 

na altura bem mais assolarado do que hoje.

Ora nesse tempo, que pouco importa qual, 

quase parecendo uma história intemporal, tí-

nhamos nós uma canária (ou canário, também 

o género é irrelevante) numa gaiola que se 

costumava colocar ao sol na tal entrada de ga-

ragem, para a canária usufruir de ar livre, ven-

to  e luz, numa aparência fugaz de liberdade.

A canária seria provavelmente bonita aos 

olhos de uma criança, e não só, talvez de tons 

verdes e amarelos digna de ser adoptada pela 

seleção Brasileira.

Naquele dia, qual em concreto pouco impor-

ta, conta a lenda que me encarregou minha mãe 

de vigiar a canária quando foi colocada ao sol na 

entrada da garagem. Facto pouco provável por-

que uma canária na gaiola não precisa de ser vi-

giada para não fugir, e o local era suficientemen-

te recatado para que alguém ali a fosse roubar.

Por isso, mais provavelmente, simples-

mente se deu o azar, ou sorte, de ter ficado eu 

junto à canária presa na gaiola, sem ninguém 

que me vigiasse a mim.

Eu, como criança, não tinha liberdade de ir 

pelo mundo fora, e, por isso, terei resolvido 

soltar a Canária para lhe dar a liberdade que 

eu não tinha.

Bem, talvez não tivesse também o amadu-

recimento de tecer considerações assim filo-

sóficas sobre a minha liberdade e a da canária, 

ou sobra a falta dela.

O que é certo é que dei a liberdade à caná-

ria ou, pelo menos ficou a ser essa a tese oficial 

para explicar o facto de a porta da gaiola ter 

sido aberta por mim e a canária ter fugido.

Evidentemente, a explicação infantil que 

dei na altura, foi diferente, a saber: Estando eu 

ocasionalmente naquelas circunstâncias de 

tempo e lugar perto da gaiola, observei de for-

ma clara a canária com o seu frágil corpo a em-

purrar, determinada, a porta da gaiola  até, 

que, bem sucedida, abrindo-a, fugiu para o es-

paço sideral, não tendo eu, criança que era, 

capacidade de reação para o conseguir ter 

evitado.

Não me parece que os meus pais tenham 

acreditado, o que por certo contribuiu para 

que doutras vezes, em que verdade falasse, 

tenha sido alvo do seu cepticismo, mas devem 

ter achado tanta piada à peta e deram mais 

valor à burla pueril que à canária que pren-

diam apenas para seu gozo especial como se 

fosse um bonito bibelot.

Como diria o meu émulo Vasco Santana: 

“Canárias há muitas, seu palerma”

Estou convencido, porém, que nem a ver-

são oficial da abertura da porta sem motivo 

sério, nem a versão infantil da auto-determi-

nação da canária são verdadeiras.

A verdadeira razão, muito provavelmente, 

foi a minha curiosidade que provocou um en-

contro imediato com a canária e me fez retirá-la 

da gaiola para meu gozo e bel-prazer: Tê-la para 

mim, sentir o seu calor e o macio das suas penas, 

o vibrar do seu corpo e coração, fazendo-me 

sentir poderoso, tendo-a aconchegada e  confi-

nada nas minhas pequenas mãos de criança, 

que, afinal, se revelaram pequenas demais para 

conter a ânsia de liberdade da canária.

Na gaiola a canária tinha tudo: Tinha comi-

da, conforto, luz, sol, tranquilidade, segurança 

… menos Liberdade.

Em liberdade não teria nada do que sem 

esforço na gaiola conseguiria. A comida teria 

de a procurar; Teria frio, à falta de ninho; Qual-

quer gato lambão que dela se aproximasse a 

poderia comer.

Isso ela não sabia e, podendo escolher ou 

por instinto, a canária voou para longe, porque 

voar para o alto céu faz parte da sua natureza 

pese embora se saiba que o seu futuro mais 

promissor ou pelo mais longígavo fosse ficar 

confinada na gaiola.

A criança que eu era ficou a vê-la voar. Dis-

so me lembro, e quase vejo, não sei se por me-

mória real ou imaginada; Não sei se triste ou 

contente, porque não vejo a minha cara nesse 

filme; Bem como não sei se o fim da história da 

canária foi feliz ou trágico.

Sei apenas que para a canária, quando es-

tava na gaiola, o único perigo que corria era 

que um garoto como eu,  por Bem, a 

libertasse.

Libertada, correria, também, o risco de ser 

feliz!

EDITORIAL

A canária, a gaiola e  eu
Por

VASCO RIBEIRO

Sabia que a depressão infantil existe 
e o número de casos tem aumentado 
consideravelmente nos últimos 
anos? 
A predisposição genética e as condi-
ções do contexto familiar e social em 
que a criança vive, podem estar na 
origem deste problema. Contudo, 
sabe-se que o estilo de vida imposto 
às crianças nos dias de hoje, parecem 
estar, também, a contribuir para a 
existência de cada vez mais casos de 
depressão nestas faixas etárias. A 
imposição de horários e currículos 
escolares cada vez mais extensos e 
integração das crianças em diversas 
atividades extracurriculares, a dimi-
nuição dos períodos de sono e do 
contacto social, a permanência em 
ambientes fechados durante grande 
parte do dia e de largos períodos de 
tempo passados em frente a ecrãs, 
são fatores que estarão a contribuir 
para este aumento de casos.
E como podemos identificar sinais 
de depressão nas crianças? Tal como 
nos adultos, a sintomatologia pode 
ser diversa e poderá variar de caso 
para caso. No entanto, existem al-
guns sinais aos quais podemos estar 
atentos. Por exemplo, nas crianças 
mais pequenas, até aos três anos, a 
criança pode começar a recusar a 
alimentação, podem-se verificar 
atrasos no desenvolvimento, pro-
blemas de sono ou somatizações, 
como febres, problemas de pele ou 
vómitos. Crianças mais velhas, po-
derão apresentar regressões no de-
senvolvimento (como voltar a usar 
chupeta ou fralda), alterações no 
comportamento (como evidenciar 
um comportamento agressivo), falta 
de interesse em atividades das quais 
gostava, isolamento social, humor 
depressivo, baixa concentração, bai-
xa auto-estima ou alterações do so-
no ou do apetite.
Porque as crianças têm maior difi-
culdade em verbalizar o que sentem 
ou mesmo até em compreender o 
que estão a sentir, nem sempre é fácil 
detetar sintomas de depressão. 
Neste sentido, é importante que os 
cuidadores e adultos que convivem 
diariamente com a criança se mante-
nham atentos a alterações do com-
portamento, do desenvolvimento e 
da saúde das crianças. Perante a 
existência e persistência destas alte-
rações, a criança deverá ser observa-
da por um médico, que, verificando 
essa necessidade, poderá encami-
nhá-la para um pedopsiquiatra para 
uma avaliação da problemática.
No que respeita ao tratamento da 
depressão infantil, este pode ser rea-
lizado através de psicoterapia e, caso 
se verifique necessário, combinada 
com fármacos.

Falemos  
de Depressão 
Infantil

MÁRCIA  
NOGUEIRA
dac.nutricionista@gmail.com
www.clinica-anasilva.pt
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À descoberta do “Trilho  
dos Chocolateiros” de Sobrosa

O programa cultural 
e turístico “Descobrir 
Paredes” convida a per-
correr o “Trilho dos Cho-
colateiros”, em Sobrosa, 
no dia 29 de agosto.

A Câmara Municipal 
de Paredes e a Junta de 
Freguesia de Sobrosa 
promovem este novo 
percurso pedestre do 
programa “Caminhar 
pelo Património”, inte-
grado na “Rota das Ca-
sas Antigas de Sobrosa” 
e conta com a colabora-
ção da Associação Pega-
das de Sobrosa.

No último sábado de 
agosto, faça-se ao cami-
nho. O ponto de encon-
tro é a Junta de Fregue-

sia de Sobrosa, pelas 
9h00, para o primeiro 
grupo, e pelas 9h30, pa-
ra o segundo. Recomen-
da-se o uso de roupa e 
calçado confortável, 
chapéu, água e reforço 
alimentar.

Atendendo às reco-
mendações da Direção-
-Geral da Saúde (DGS) e 
para assegura o bem-es-
tar de todos, só serão 
aceites inscrições até 20 
p e s s o a s  p a r a  c a d a 
grupo.

A caminhada é gra-
tuita e inclui um seguro 
para cada participante. 
Siga a sinalética e des-
frute da visita à Vila de 
Sobrosa.
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António Orlando  | texto

Protocolo com Lusófona  
dá bolsa de estudo e descontos

O 
M u n i c í p i o  d e 
P a r e d e s  e  a 
Universidade 

Lusófona do Porto estabe-
leceram um protocolo de 
cooperação que visa a atri-
buição anual de uma bolsa 
de estudo a estudante resi-
dente no Concelho de Pare-
des e que não seja ainda 
detentor de um curso de 
ensino superior. 

Este ano, a parceria pre-
vê ainda o desconto de 10 
por cento no valor mensal 
das propinas para os colabo-
res da Câmara, cônjuges e 

filhos. Esta bolsa de estudo 
traduz-se na isenção de pro-
pinas e aplica-se a alunos 
que frequentem pela pri-
meira vez o ensino superior 

(sem nenhuma licenciatura 
prévia), não beneficiem de 
outra bolsa de estudo e es-
tejam matriculados no pri-
meiro ano de um curso da 

Universidade Lusófona do 
Porto. Os colaboradores do 
Município de Paredes, os 
seus cônjuges, ou a quem 
viva em idêntica condição à 

dos cônjuges (devidamente 
comprovada) e filhos (que 
integrem o agregado fami-
liar dos colaboradores), be-
neficiam de uma redução 

de 10 por cento do valor da 
propina mensal relativa a 
cursos ministrados na Lu-
sófona. Para acederem ao 
desconto, os colaboradores 
devem fazer prova da sua 
elegibilidade, através de 
declaração emitida pelos 
Serviços Municipais, a en-
tregar no estabelecimento 
de ensino no momento da 
matrícula no curso e nova-
mente no ato de cada ins-
crição. Os estudantes po-
dem formalizar as candida-
turas à bolsa de estudo de 
20 de agosto a 21 de setem-
bro, no balcão único da Câ-
m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Paredes.

PARCERIA. Parceria prevê ainda o desconto de 10 por cento no valor mensal das propinas para os colabores da Câmara, cônjuges e filhos.

Aulas gratuitas de atividade física  
com o “Paredes Ativo – Verão”

A Câmara Municipal de 
Paredes está a proporcio-
nar aos munícipes a realiza-
ção de sessões do progra-
ma “Paredes Ativo - Verão”, 
onde oferece uma expe-
riência desportiva única, 
com aulas gratuitas de ati-

vidade física e muita diver-
são, seguindo as recomen-
dações e regras da Direção-
-Geral da Saúde. A prática 
de exercício físico é funda-
mental para o bem-estar e 
para um estilo de vida sau-
dável. Junte-se aos profes-

sores de desporto da autar-
quia e, durante o mês de 
agosto, todas as terças e 
sextas pratique atividade fí-
sica ao ar livre. As aulas du-
ram 60 minutos e realizam-
-se às terças e sextas-feiras 
às 9h00 e às 19h30, nos par-

ques de lazer. O “Paredes 
Ativo - Verão” decorre no 
Parque da Cidade de Pare-
des, Parque da Cidade de 
Rebordosa, Parque da Cida-
de de Lordelo, Parque de 
Lazer de Louredo e na Ala-
meda de S. Pedro - Sobreira.

PUB
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CHTS faz Hospitalização 
Domiciliária há um ano

A 
Unidade de Hos-
pitalização Domi-
ciliária (UHD) do 

Centro Hospitalar do Tâme-
ga e Sousa (CHTS) tratou 
num ano 188 doentes, se-
gundo dados oficiais. Admi-
nistração do CHTS, espera 
“em breve expandir este ser-
viço ao Hospital São Gonça-
lo, em Amarante.

A UHT com pouco mais 
de um ano de atividade no 
Hospital Padre Américo, em 
Penafiel, admitiu o seu pri-
meiro doente a 5 de abril de 
2019. Desde a entrada em 
funcionamento da unidade 
com uma lotação de cinco ca-
mas e 248 doentes tratados, 
a equipa efetuou já cerca de 
58445 Km e 3243 visitas a 
doentes, das quais 1667 fo-
ram conjuntas, médico e en-
fermeiro, e 1576 realizadas 
só por enfermeiro.

O índice de satisfação dos 
doentes e familiares, que 
corresponde a 100% dos uti-
lizadores do serviço, tem 
uma taxa de 84% de “muito 
satisfeitos”.

A UHD registou dois óbi-
tos, “ambos espectáveis por 
se tratarem de doentes com 
situações clínicas terminais, 
cuja família, quando coloca-
da a hipótese de retorno ao 
internamento hospitalar, 
manifestou a vontade de 
manter o familiar em casa, 
permitindo que estivessem 
todos juntos nesta fase”, jus-
tifica o Conselho de Admi-
nistração do CHTS.

A equipa da UHD é cons-
tituída por seis enfermeiros 
e três médicos e conta com a 
colaboração dos Serviços 
Farmacêuticos, Nutrição e 
Serviço Social.

Carlos Alberto, presiden-
te do Conselho de Adminis-
tração, entusiasta confesso 
desta solução desde a pri-
meira hora, e consciente do 
enorme potencial ainda por 
explorar, espera “ver concre-
tizado em breve o anseio ex-
presso desde sempre de ex-
pandir este serviço ao Hospi-
t a l  S ã o  G o n ç a l o ,  e m 
Amarante, sendo que esta 
solução tem tido dificulda-
des na constituição de equi-
pa por falta de recursos que 
se espera resolver nos próxi-
mos tempos”, disse.

O presidente do Conse-
lho de Administração salien-
ta a grande ajuda dada pela 
Irmandade dos Clérigos com 
a oferta de duas carrinhas 

para o efeito. Em março de 
2020, surgiu a necessidade 
de reorganização para fazer 
frente à pandemia provoca-
da pela Covid-19, tendo de 
imediato a UHD respondido 
com o aumento da lotação 
para sete doentes.

O horário dos médicos e 
enfermeiros foram também 
alterados de forma a existir 
o menor contacto possível 
entre os membros da equi-
pa, diminuindo o risco de 
infeção dos profissionais e, 
por conseguinte, permitir 
m a n t e r  a  U H D  e m 
funcionamento.

Neste período, compara-
tivamente aos meses homó-
logos do ano passado, ou se-
ja, abril, maio e junho, regis-
tou-se um aumento de 227% 
nos doentes tratados.

O primeiro ano de funcio-
namento da UHD “foi um 
ano de adaptação” para a co-
munidade, “alguns receios” 

causados pelo desconheci-
mento do modelo de funcio-
namento, “e para a equipa 
que teria que manter a quali-
dade de cuidados ao doente 
com o mesmo nível de efi-
ciência e qualidade dos cui-
dados prestados em ambien-
te hospitalar”. Só no primeiro 
ano de funcionamento fo-
ram tratados 188 doentes.

Sobre as vantagens deste 
modelo, Lindora Pires, médi-
ca e coordenadora da UHD, 
considera que muita da po-
pulação idosa, em interna-
mento hospitalar, “está mais 
sujeita a um agravamento 
das comorbilidades e a infe-
ções nosocomiais”. Assim, 
sustenta, “poder oferecer 
aos doentes e à família a di-
minuição destes riscos, com 
o tratamento adequado da 
sua patologia de base, acom-
panhado das pessoas de 
quem mais gostam e no con-
forto das suas casas, é, no 
meu entender, uma mais va-
lia imensurável da Hospitali-
zação domiciliária”, defende 
Lindora Pires.

Alternativa 
ao internamento
convencional
A hospitalização domici-

liária serve como uma alter-
nativa ao internamento 
convencional, mas com as-
sistência contínua, que per-
mite reduzir complicações e 
infeções hospitalares, além 
de permitir gerir melhor as 
camas disponíveis para o 
tratamento de doentes agu-
dos no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS).

MODELO ALTERNATIVO. Cerca de 250 doentes já foram tratados por este método.  
Equipa para realizar 3.243 visitas percorreu 58.445 quilómetros. Modelo a funcionar 
a partir do Hospital Padre Américo é para estender à unidade de Amarante.

PUB

Diabéticos  
e hipertensos  
voltam a ter faltas 
justificadas

Os diabéticos e os hipertensos estão de 
volta à lista dos trabalhadores que, na im-
possibilidade de desempenharem as suas 
funções à distância, podem justificar as 
suas faltas mediante declaração médica, 
mantendo a sua remuneração na íntegra, 
nos primeiros 30 dias. 

Esta alteração é determinada pela lei nº 
31 de 2020, publicada em Diário da Repú-
blica, e produz efeitos a 3 de maio.

O Governo incluiu, inicialmente, os dia-
béticos e os hipertensos no regime exce-
cional de proteção de imunodeprimidos e 
doentes crónicos, mas acabou por excluí-
-los, deixando claro que só os diabéticos e 
hipertensos descompensados teriam di-
reito a ver as suas faltas justificadas.

O Parlamento decidiu, contudo, rever-
ter a retificação feira pelo Governo, im-
pondo o desenho original do diploma. As-
sim, diabéticos e hipertensos passam ago-
ra a fazer parte do grupo de trabalhadores 
que “podem justificar a falta ao trabalho 
mediante declaração médica, desde que 
não possam desempenhar a sua atividade 
em regime de teletrabalho ou através de 
outras formas de prestação da atividade”.

Segundo explicou o Ministério do Tra-
balho, nos primeiros 30 dias de ausência, 
os empregadores destes trabalhadores 
continuam a ter obrigação de lhes pagar o 
ordenado. “Ao abrigo deste regime, as fal-
tas destes trabalhadores, quando não se-
ja possível a prestação de trabalho em 
regime de teletrabalho ou através de ou-
tras formas de prestação de atividade, 
passam assim a ser consideradas justifi-
cadas mediante declaração médica, e são 
remuneradas nos termos dos artigos 
249.º e 255.º Código do Trabalho”, frisou 
fonte do gabinete de Ana Mendes Godi-
nho, em maio. Ora, nesse segundo artigo 
da lei laboral, está fixado que, entre as fal-
tas justificadas que determinam a perda da 
retribuição, estão aquelas que por lei se-
jam consideradas como tal (isto é, justifica-
das), mas apenas quando excedam 30 dias, 
por ano. Ou seja, nos primeiros 30 dias de 
faltas, a remuneração mantém-se e cabe 
ao empregador fazer esse pagamento.
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Paredes o concelho  
do país com maior número de fogos

O
s dados do mais 
recente relatório 
provisório do Ins-

tituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas (ICNF), 
que analisou os incêndios ru-
rais no país de 1 de janeiro a 31 
de julho, apontam Paredes 
como o concelho com maior 
número de ocorrências a nível 
nacional. Ao todo foram con-
tabilizados 337 fogos, mais 
202 que Felgueiras, o segundo 
município mais afetado.

O fogo ocorrido no dia 17 
de julho, na Sobreira, figura na 
lista dos 20 maiores incêndios 
rurais deste ano. Consumiu 
125 hectares de floresta em 
zona de povoamentos, 49 
hectares (ha) em zona de ma-
tos e seis hectares de zona 
agrícola. Ao todo, este incên-
dio reduziu a cinza 180 hecta-
res do território na zona sul do 
concelho de Paredes. 

Este facto chamuscou a 
aposta no turismo de paisa-
gem que a autarquia tem vin-
do a promover para aquela 
zona do concelho. A zona de 
Rebordosa tem sido outra das 
uma das mais fustigadas pelo 
fogo. Contudo, quando anali-
sada a área ardida, o concelho 
de Paredes cai para 17º lugar, 
na lista dos 20 mais, com cerca 

de 304 hectares de área ardi-
da em resultado dos 337 fo-
gos ocorridos até 31 de julho. 

Estes 174 ha ardidos foram 
em zona de povoamentos, em 
zona de matos arderam 124 

ha e seis hectares em área 
agrícola.   Até à data, a causas 
mais frequente dos incêndios 

em 2020 apontadas pelo rela-
tório do ICNF são: incendia-
rismo imputável - 27%. Neste 
particular, em Paredes, no dia 
5 de agosto foi detido pela Po-
lícia Judiciária (PJ) um indiví-
duo de 29 anos, eletricista, em 
flagrante delito por suspeita 
de ter ateado mais de três de-
zenas de incêndios florestais, 
ocorridos em Baltar e na zona 
de Sobrado, no concelho de 
Valongo (ler noticia ao lado).

As outras causas apontadas 
para os incêndios pelo ICNF 
são as queimadas de sobrantes 
florestais ou agrícolas - 19%; 
queimas de amontoados de so-
brantes florestais ou agrícolas 
- 9%; queimadas para gestão de 
pasto para gado - 8%.

Conjuntamente, as várias 
tipologias de queimadas e 
queimas representam 36% das 
causas apuradas. Os reacendi-
mentos representam 11% do 

total de causas apuradas, num 
valor inferior face à média dos 
10 anos anteriores (15%).

Da análise por distrito, o 
Porto é aquele com maior nú-
mero de incêndios com 1474 
seguido de Braga com 462 e 
de Aveiro com 384.

Junho e julho foram os 
meses com maiores núme-
ros de incêndios e de área 
ardida. Por contraponto, ja-
neiro e abril foram os meses 
com menor número de igni-
ções e de área ardida.

Apesar de até 31 de julho 
já  terem ardido no país 
24.680 ha, tendo em conta a 
severidade meteorológica 
verificada neste período, 
que por exemplo registou 
temperaturas mais altas des-
de que há registo, “o número 
área ardida é inferior à área 
ardida expectável" dizem os 
relatores do ICNF.

RELATÓRIO. Incêndio na Sobreira figura na lista dos 20 maiores incêndios rurais deste ano. Fogos chamuscam aposta turis-
tica no sul do concelho. 
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Detido 
incendiário de  
dezenas de fogos 

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no dia 
5 de agosto, um homem de 29 anos em 
flagrante delito por suspeita de ter atea-
do mais de três dezenas de incêndios flo-
restais, ocorridos em Baltar e na zona de 
Sobrado, no concelho de Valongo. Este 
último incêndio atingiu fortemente a zo-
na florestal de Rebordosa.

De acordo com a força policial, os in-
cêndios terão sido provocados com re-
curso a isqueiro, "num quadro repetitivo, 
que se estende no tempo, pelo menos 
desde o início de julho".

Embora trabalhasse como eletricista, 
o suspeito conciliava a atividade profis-
sional com a "constante circulação, de 
dia e de noite, nas zonas florestais, efe-
tuando múltiplas manobras evasivas e 
condução errática, presumivelmente 
para despistar as autoridades", explica a 
Polícia Judiciária.

O detido tem antecedentes policiais 
por crime de incêndio florestal.

JSD critica câmara por fogos 

A Juventude Social-Democrata (JSD) do concelho de 

Paredes reagiu publicamente ao relatório, conside-

rando que a liderança de Paredes na matéria é “com-

pletamente isolada” e que o cenário só não foi “mais 

devastador graças ao trabalho incansável dos nossos 

soldados da paz”.

A JSD/Paredes exigiu ainda “o apuramento de respon-

sabilidades e uma resposta pública da Câmara Munici-

pal de Paredes sobre esta matéria”.

António Orlando  | texto

Colisão entre dois  
pesados faz dois feridos, 
um deles em estado grave 

U
m condutor, de 
4 5  a n o s ,  f i c o u 
gravemente feri-

do numa colisão violenta de 
dois camiões, no dia 6 de 
agosto, na A42, sentido Por-
to-Paços de Ferreira, entre 
Valongo e Paredes.

O camionista da outra 
viatura envolvida no aciden-
te também apresentava feri-
mentos embora não tão gra-
ves. Os condutores foram 
socorridos no local e hospi-
talizadas no hospital Padre 
Américo, em Penafiel.

O acidente deu-se por 
volta das 10h30, entre dois 

veículos pesados que se-
guiam no mesmo sentido da 
A42, ao quilómetro 1,1.

“À nossa chegada verifi-

cámos uma colisão entre 
dois veículos pesados de 
mercadorias e, num deles, 
existia uma vítima encarce-

rada. Pela deformação do 
habitáculo do veículo, foi um 
trabalho moroso porque era 
necessário desencarcerar e 
estabilizar, em segurança, a 
vítima, que estava em estado 
grave”, começou por explicar 
Simão Barbosa, comandante 
d o s  B o m b e i r o s  d e 
Rebordosa.

A equipa da viatura médi-
ca de emergência e reanima-
ção (VMER) do Hospital de S. 
João “assistiu-a no local, an-
tes de a retirarmos. Depois, a 
vítima foi retirada e trans-
portada para o Centro Hos-
pitalar do Tâmega e Sousa, 
com acompanhamento da 
VMER”, acrescentou Simão 
Barbosa.

Projeto piloto elege espetáculo 
Terra Queimada para projeto 
não brinques com o fogo

Bombeiros feridos  
em despiste de camião

Terra Queimada, da Astro 
Fingido, Associação Cultu-
ral, foi a proposta escolhida 
pelo Júri do Projeto piloto 
"Não Brinques com o Fogo" 
desenvolvido pela Agência 
para a Gestão Integrada de 
Fogos Rurais (AGIF), em co-
laboração com a Direção Re-
gional de Cultura do Norte e 
que visa, através das artes, a 
mudança de atitudes e com-
portamentos de risco relati-
vos aos incêndios rurais.

O espetáculo será apre-
sentado nos lugares de Lom-
ba (Gondomar), Aguiar de 

Sousa e Recarei (Paredes), 
nos próximos dias 26 e 27 de 
setembro, e 3 de outubro de 
2020.

A Associação Cultural 
apresentou a proposta ao 
concurso, tendo merecido 
escolha unânime por parte 
do júri que fez menção ao 
projeto "O pastor”, da Asso-
ciação Animódia, conside-
rando-o muito interessante 
e de aplicação perfeita para 
territórios de montanha.

O projeto “Não brinques 
com o fogo” resulta de uma 
parceria entre o Ministério 

da Cultura, através das dire-
ções regionais do Norte, 
Centro, Alentejo e Algarve, 
com a AGIF.

Os concelhos, escolhidos 
pela AGIF, estão classifica-
dos como tendo grau de risco 
elevado de incêndio (Gondo-
mar, Paredes, Gavião e São 
Brás de Alportel, para além 

de Penacova, Poiares, Coim-
bra e Ourém).

Ontem o Diretor Regio-
nal da Cultura do Norte, An-
tónio Ponte, esteve na Câ-
mara de Paredes para assi-
nar o protocolo que dá luz 
verde ao financiamento dos 
espetáculos em Recarei e 
Aguiar de Sousa. 

Dois bombeiros de Re-
bordosa ficaram feridos na 
sequência do despiste ca-
mião carregado com 22 mil 
litros de água. O acidente 
ocorreu no dia 4 de agosto, 
na rua do Fojo velho, junto à 
zona industrial de Rebordo-
sa. As vítimas, feridos ligei-

ros, foram ainda assim enca-
minhadas para a urgência do 
Hospital Padre Américo.  O 
camião cisterna dirigia-se 
para um incêndio em Morei-
ra de Gandra. Fonte próxima 
dos voluntários explicou que 
o pesado tombou ao fazer 
uma curva.
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Paredes na rota dos 
Campeões de Estrada

O 
Campeonato 
Nacional de Es-
trada realiza-se 

a partir de hoje e até domin-
go no Concelho de Paredes. 
Esta competição da Federa-
ção Portuguesa de Ciclismo 
segue as recomendações 
da Direção-Geral da Saúde. 
O programa agrega provas 
de contrarrelógio e de fun-
do para corredores de elite 
e sub-23 masculinos e de 
c o n t ra r r e l ó g i o  p a ra  o s 
paraciclistas.

Os exercícios individuais, 
agendados para hoje à tarde, 
(sexta-feira, dia 14), abrem a 
competição. Às 14h00 parte 
o primeiro paraciclista, que 
terá por diante 12,5 quiló-
metros. Seguem-se os sub-
23 e os ciclistas de elite, às 
14h30, para uma prova de 
18,1 quilómetros.

Os contrarrelógios co-
meçam na Zona Industrial 
de Gandra e terminam no 
kartódromo de Baltar, fi-
cando marcados por um 
traçado que pede corredo-
res possantes.  Tanto os 
sub-23 como a elite nacio-

nal terão uma segunda me-
tade de prova sempre em 
falso plano ascendente, 
c o m  a l g u n s  t o p o s  m a i s 
exigentes.

As provas de fundo têm 
início e final na Zona Indus-
trial de Gandra, nas instala-
ções da empresa Majorfe. A 
corrida de sub-23 começa 
às 14h30 de sábado, 15 de 
agosto. O pelotão vai com-
pletar 137,4 quilómetros. 
Os primeiros 41,5 são fei-

tos num percurso mais lar-
go, antes da entrada no cir-
cuito final de 13,7 quilóme-
t r o s .  A  c o r r i d a  a c a b a  à 
oitava passagem pela meta, 
quando os ciclistas tiveram 
somado um desnível positi-
v o  a c u m u l a d o  d e  2 8 6 0 
metros.

A prova de elite inicia-
-se às 11h00 de domingo, 
tendo 164,8 quilómetros e 
um acumulado de subida 
de 3480 metros. O percur-

so será o mesmo coberto 
na véspera pelos sub-23, 
com mais duas voltas ao 
circuito final.  Espera-se 
que o circuito ondulado se-
ja um convite aos ataques e 
a uma corrida sem mono-
tonia. Participam as equi-
pas profissionais e os cole-
tivos de clube nacionais, 
assim como alguns corre-
dores portugueses que re-
p r e s e n t a m  e q u i p a s 
estrangeiras.

CICLISMO. Nacional de estrada começa esta sexta-feira dia 14. Organização aconse-
lha os residentes onde irá decorrer a competição a que possa assistir à passagem dos 
ciclistas a partir de casa, evitando assim aglomeração de pessoas junto à meta.

82ª Volta a Portugal Santander  
adiada para 2021

A Podium Events e a 
Federação Portuguesa de 
Ciclismo decidiram proce-
der ao adiamento da 82ª 
Volta a Portugal em Bici-
c l e t a  S a n t a n d e r  p a ra 
2021. A decisão foi moti-
vada pelo contexto de 
pandemia gerado pela 

COVID-19 que tornou in-
viável a realização este 
ano de um evento desta 
dimensão. A estreita cola-
boração e empenho das 
duas entidades na tentati-
va de viabilizar a organiza-
ção da prova “acabou frus-
trada após ter sido apre-

sentado à Direção Geral 
de Saúde (DGS) um plano 
de contingência que foi 
objeto de alterações por 
parte desta entidade, as 
quais dificultam seriamen-
te a realização do evento 
nos moldes habituais”, jus-
tifica a organização.

Rebordosa - Freamunde
Jogo grande no pontapé 
de saída da Elite da AFP

Um derby entre o Rebordosa AC e o SC 
Freamunde é um dos pratos fortes da jornada 
inaugural do campeonato da Associação de 
Futebol do Porto- AFP Divisão de Elite – Pro- 
Nacional Série 2, época 2020/21. O pontapé 
de saída desta competição, advinha-se ainda 
condicionada pela pandemia de covid-19, 
está marcado para o dia 20 de setembro. O 
sorteio realizado no dia 12 de agosto, na sede 
da AFP, ditou que na jornada de estreia o Alia-
dos de Lordelo receba em casa o Aparecida 
(Lousada) enquanto que o Aliança de Gandra, 
vai até ao concelho do Marco de Canaveses 
para jogar com o FC Alpendorada. 

Quanto aos confrontos diretos entre as 
equipas de Paredes (uma espécie de mini-
campeonato made in Paredes) começam a 8 
de novembro, na oitava jornada, com o Alia-
dos Lordelo- Rebordosa AC. Duas jornadas 
depois, a 29 de novembro, joga-se o Aliança 
de Gandra - Aliados Lordelo. Já em janeiro de 
2021, no dia 3, defrontam-se Rebordosa AC 
e Aliança de Gandra. 

A fase regular da prova, disputada por 18 
equipas, termina na 34ª jornada, a 16 de maio 
de 2021, com o Rebordosa a receber em casa 
o Sobrado, o Aliados jogará no seu estádio 
com a AD Marco09 enquanto que o Aliança 
de Gandra termina o campeonato em Vila 
Caiz (Amarante).

AF PORTO DIVISÃO DE ELITE - PRO-NACIONAL SÉRIE 2

2020/21

JORNADA 1ªJOR. 
  29/01
Barrosas vs AD Marco 09
Aliados Lordelo vs Aparecida
Sousense vs Gens SC
FC Vilarinho vs FC Felgueiras 1932 B
S. Pedro da Cova vs Lousada
Vila Caiz vs CD Sobrado
Rebordosa AC vs Freamunde
Lixa vs Vila Meã
Alpendorada vs Aliança de Gandra
 
MINI “CAMPEONATO” PAREDENSE
JORNADA 8 2020-11-08 Aliados Lordelo  - Rebordosa AC

JORNADA 11 2020-11-29 Aliança de Gandra - Aliados Lordelo

JORNADA 16  2021-01-03 Rebordosa AC - Aliança de Gandra
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Formação de USC Paredes e Aliados FC 
destingidos com três estrelas pela FPF

O 
União Sport Clu-
be de Paredes e 
o Aliados FC Lor-

delo foram distinguidos pela 
Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF) como Entida-
des Formadoras Certificadas 
com 3 estrelas. 

“Esta distinção, comprova 
a qualidade do trabalho que 
este clube tem vindo a desen-
volver ao longo dos últimos 
anos. Parabéns a todos aque-
les que fazem parte desta 
grande família e que contri-
buem diariamente com um 
trabalho de excelência em 
prol do desenvolvimento 
contínuo e sustentado do 
Clube e dos nossos Atletas”, 
refere a direção do USC Pa-
redes liderada por Pedro 
Silva.

Para o Aliados de Lordelo, 
a comemorar o 70º Aniversá-
rio da instituição, a atribui-
ção de três estrelas à forma-
ção do Aliados é “mais um 
momento histórico na vida 
do melhor clube do mundo 
que reflete a exponencial 
evolução da nossa formação 
e de toda a estrutura envol-
vente.  Um processo difícil 
ultrapassado com a garra, 
resiliência e competência 
que caraterizam os nossos 
diretores e todos os lorde-

lenses. Esta é também uma 
vitória da Cidade de Lordelo, 
que vê, mais uma vez, o Alia-
dos elevar o seu nome pelos 
mais bonitos motivos. Esta-
mos orgulhosos e recheados 
de ambição para lutar por 
este clube até ao fim”, refere a 
direção de Filipe Carneiro.

O Processo de Certifica-
ção da FPF além de dar res-
posta à legislação prevista 
sobre esta matéria, tem por 
objetivo de avaliar, reconhe-
cer e certificar a atividade de 
todas as Entidades que dis-
ponibilizam formação nas 
modalidades de futebol e fu-
tsal a jovens praticantes até 

aos 19 anos e, dessa forma, 
contribuir de forma decisiva 
para elevar os padrões de 
qualidade do processo de 
formação dos praticantes em 
Portugal.

O processo de certifica-
ção, que permitiu ao USC Pa-
redes e ao Aliados obter as 
três estrelas dentro da escala 
até cinco estrelas, decorreu 
ao longo de toda a última 
época, tendo sido avaliadas 
componentes como o pla-
neamento e orçamento, es-
trutura organizacional e re-
gulamento interno, recruta-
m e n t o  o u  a n g a r i a ç ã o , 
formação desportiva, acom-

panhamento médico- des-
portivo, acompanhamento 
escolar, pessoal e social, re-
cursos humanos, instalações, 
logística e produtividade".

P a r a  a  n o v a  é p o c a , 
2020/2021 o USCP promete 
continuar a desenvolver um 
trabalho “com um sentido de 
responsabilidade cada vez 
maior, com uma motivação 
crescente para fazermos 
deste clube uma instituição 
de referência não só na ver-
tente Desportiva, mas tam-
bém na vertente Social e Hu-
mana, dignificando assim a 
Cidade e Concelho de Pare-
des”, acrescenta a fonte.

Avaliação da FPF 
vigorara durante a 
época 2020/2021
A avaliação levada a cabo 

pela Federação Portuguesa 
de Futebol (FPF) avaliou a ati-
vidade dos departamentos de 
futebol juvenil de 636 clubes, 
sendo que apenas oitos obti-
veram nota máxima (5 estre-
las), a saber: FC Porto, SL Ben-
fica, Sporting CP, Vitória SC, 
SC Braga, Marítimo, Nacional 
e Padroense.  Nesta aprecia-
ção da FPF destaque para o 
Padroense, que tem a sua 
equipa principal na Elite da 
Associação de Futebol do Por-
to e que se mantém pelo se-

gundo ano consecutivo com 
esta avaliação por um lado, e 
por outro, para a perda de uma 
estrela na formação do FC Pa-
ços de Ferreira, Rio Ave, CD 
Aves e CD Feirense, que pas-
sam a ser quatro dos 50 clubes 
a ser avaliados com 4 estrelas. 
Neste grupo, inserem-se, ain-
da, todos os restantes emble-
mas da 1ª Liga, sendo o Bele-
nenses o único que tem outra 
avaliação (3 estrelas). Da re-
gião, constam Amarante e Fel-
gueiras. Com 3 estrelas há 
113 clubes, destacando-se os 
da nossa região – USC Pare-
des, Aliados de Lordelo, SC 
Freamunde e AR São Marti-
nho (St. Tirso). A formação do 
CRP Barrosas voltou a mere-
cer 2 estrelas (na época passa-
da já tinha conseguido esta 
avaliação), tal como mais 82 
clubes, que são escolas de fu-
tebol certificadas (apenas 
com três estrelas ou mais são 
entidades formadoras); e há 4 
classificados com 1 estrela.

Há 67 Centros Básicos de 
Formação de Futebol, onde se 
incluem FC Lixa, Freixo de Ci-
ma, FC Lagares e ISC Sobrei-
rense.  Em processo de certifi-
cação (ainda não foram sub-
m e t i d o s  a  a v a l i a ç ã o ) 
encontram-se 311 entidades, 
entre as quais o Aliança de 
Gandra, FC Penafiel, Vila Meã, 
Vila Caiz, AD Lousada, FC Vi-
larinho, Raimonda e Lustosa.

FUTEBOL. Paços de Ferreira perde uma estrela; Penafiel sem avaliação. ISC Sobreirense é um dos 67 Centros Básicos de 
Formação de Futebol.
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A pandemia mudou a vida 

de toda a gente. Teve refle-

xos em todas as áreas e o 

futebol é uma das que mais 

se nota. Jogos sem adeptos, 

interrupções dentro da 

própria época, umas equi-

pas a jogar, outras de férias, 

equipas a regressar e ou-

t r a s  s e m  d e s c a n s a r, 

2020/2021 a começar e 

2019/2020 ainda não fe-

chou ao fim... Parece confu-

so mas é assim.

As equipas da 1ª Liga estão 

a regressar de férias e o 

campeão FC Porto é o últi-

mo que retoma os treinos 

(24 agosto). Está previsto o 

início da competição a 20 

setembro e o Benfica, que 

jogou a final da Taça de Por-

tugal com os “dragões” (vi-

tória dos portistas que fize-

ram a “dobradinha”) a 1 de 

agosto, nem 1 semana deu 

de férias aos seus atletas, 

que regressaram no sábado 

8 agosto, agora orientados 

pelo regressado Jorge 

Jesus.

Terminados os campeona-

tos nacionais, jogam-se as 

competições europeias. 

Veja-se a curiosidade de a 

Liga dos campeões edição 

2020/2021 ter começado 

as rondas eliminatórias a 8 

de agosto e neste momento 

ainda se joga a edição 

2019/2020. De facto, nun-

ca visto mas fruto do mo-

mento que vivemos.

Q u a n t o  a o s  j o g o s  d e 

2019/2020, da maior com-

petição europeia de clubes, 

houve ligeiras alterações, 

especialmente no formato. 

As equipas não jogam em 

casa e fora, foi escolhido um 

local para, a uma mão, ao 

contrário do habitual, se 

realizar a final 8. Portugal 

foi o país escolhido e os jo-

gos são nos estádios da Luz 

e de Alvalade. Começaram 

esta semana, com 5 tuba-

rões ainda em disputa e 

com a sensação da época – 

os italianos da Atalanta. Pa-

ra 6ª feira estava guardado 

aquele que, para mim, seria 

o jogo mais interessante: 

Barcelona-Bayern Muni-

que. Além deste, jogam RB 

Leipzig-Atlético Madrid, 

Atalanta-PSG e Manches-

ter City-Lyon. O empare-

lhamento das meias finais já 

está definido e por isso pre-

vejo que o Atlético de Ma-

drid vença e enfrente o PSG 

na meia final e que a outra 

seja entre Manchester City 

e Bayern (18 e 19 agosto). A 

final será a 23 agosto. Será 

que o Bayern vai vencer o 

Atlético Madrid na final?!... 

Que possamos desfrutar de 

grandes jogos.

A Liga Europa está a jogar-

-se, nos mesmos moldes, na 

Alemanha. Nos quartos de 

final, o Wolverhampton do 

treinador português Nuno 

Espírito Santo e de Diogo 

Jota, Ruben Neves, Vina-

gre, Pedro Neto, João Mou-

tinho e Bruno Jordão per-

deu frente ao Sevilha de Ju-

len Lopetegui,  que vai 

encontrar nas meias finais 

(16 e 17 agosto) o Man-

chester United de Bruno 

Fernandes. A outra meia-fi-

nal é entre o Inter de Milão e 

os ucranianos do Shakhtar 

Donetsk do treinador por-

tuguês Luís Castro. Espe-

ram-se três grandes jogos. 

Eu gostava de ver um Man-

chester United – Shakhtar 

na final (21 agosto).

Champions e Liga Europa  
decidem-se estes dias

OPINIÃO
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JORNADA 21ªJOR. 
  08/02

Valadares Gaia 1-4 Leça FC

SC Espinho 4-0 G. F. (C.Rodrigo)

  09/02

L. Vildemoinhos 0-2 AD Castro Daire

SC Coimbrões 2-1 Vila Real

Trofense 1-0 Gondomar SC

Amarante FC 2-0 FC P. Rubras

L. Lourosa 2-2 USC Paredes

Canelas 2010 0-0 AD Sanjoanense

FC Felg. 1932 3-3 Arouca

JORNADA 20ªJOR. 
  02/02

Vila Real 0-1 SC Espinho

Leça FC 1-1 L. Vildemoinhos

G. F. (C.Rodrigo) 0-6 AD Castro Daire

AD Sanjoanense 3-1 Valadares Gaia

Gondomar SC 4-3 SC Coimbrões

Arouca 1-0 L. Lourosa

FC P. Rubras 0-0 Canelas 2010

FC Felg. 1932 3-5 Amarante FC

USC Paredes 0-1 Trofense

CAMPEONATO DE 
PORTUGAL SÉRIE B

 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

   P J
1 Arouca 49 21

2 Leça FC 42 21

3 Lusitânia de Lourosa 41 21

4 SC Espinho 40 21

5 AD Castro Daire 38 21

6 AD Sanjoanense 38 21

7 USC Paredes 31 21

8 FC Felgueiras 1932 29 21

9 Canelas 2010 28 21

10 Lusitano Vildemoinhos 25 21

11 SC Coimbrões 25 21

12 Gondomar SC 24 21

13 FC Pedras Rubras 24 21

14 Amarante FC 23 21

15 Trofense 23 21

16 Valadares Gaia 20 21

17 Vila Real 11 21

18 G. F. (C.Rodrigo) 8 21

JORNADA 21ªJOR. 
  02/02

FC Vilarinho 1-2 Rebordosa AC

Vila Caiz 2-2 Alpendorada

S. Pedro da Cova 2-0 Lixa

Aliados Lordelo 1-0 Sousense

Lousada 1-2 Freamunde

CD Sobrado 2-0 Barrosas

A. Gandra 1-1 AD Marco 09

Vila Meã 0-0 Tirsense

JORNADA 20ªJOR. 
  09/02

Alpendorada 2-0 FC Vilarinho

Lixa 1-0 Vila Caiz

S. Pedro da Cova 0-2 Vila Meã

Rebordosa AC 6-3 Aliados Lordelo

Sousense 2-1 Lousada

AD Marco 09 1-0 CD Sobrado

Freamunde 1-1 A. Gandra

Barrosas 0-2 Tirsense

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL  
SÉRIE 2 2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Tirsense 42 22

2 CD Sobrado 40 22

3 Rebordosa AC 39 22

4 Freamunde 38 22

5 AD Marco 09 38 22

6 Alpendorada 36 22

7 Aliança de Gandra 32 22

8 Vila Meã 32 22

9 Aliados Lordelo 31 22

10 Sousense 30 22

11 Vila Caiz 26 22

12 S. Pedro da Cova 23 22

13 FC Vilarinho 19 22

14 Barrosas 19 22

15 Lixa 18 22

16 Lousada 9 22

JORNADA 19ªJOR. 
  01/02

Lousada B 2-4 FC Lagares

 02/02

Folgosa da Maia 0-1 Alfenense

Águias de Eiriz 3-2 Est. Fânzeres

Gens SC 2-4 FC Felg. 1932 B

CA Rio Tinto 0-4 SC Salvadorense

Bougadense 1-1 Aparecida

SC Nun´Álvares 3-0 SC R. Moinhos

S. L. Douro 3-1 Caíde Rei

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

FC Felg. 1932 B 1-0 CA Rio Tinto

 09/02

Est. Fânzeres 1-3 Folgosa da Maia

Águias de Eiriz 3-0 S. L. Douro

Alfenense 2-3 Gens SC

SC Salvadorense 3-2 SC Nun´Álvares

Aparecida 3-0 Lousada B

SC R. Moinhos 2-3 Bougadense

FC Lagares 2-0 Caíde Rei

AF PORTO 
DIVISÃO DE HONRA
SÉRIE 2 
2019/20

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 SC Nun´Álvares 38 20

2 FC Felgueiras 1932 B 38 20

3 Gens SC 36 20

4 Aparecida 36 20

5 Águias de Eiriz 35 20

6 S. Lourenço Douro 35 20

7 SC Salvadorense 33 20

8 FC Lagares 30 20

9 Folgosa da Maia 29 20

10 SC Rio de Moinhos 26 20

11 Alfenense 25 20

12 Bougadense 23 20

13 CA Rio Tinto 22 20

14 Lousada B 15 20

15 Caíde Rei 12 20

16 Estrelas de Fânzeres 12 20

JORNADA 19ªJOR. 
  09/02

UD Valonguense 2-1 Sra. Hora

GD Á. Santas 2-1 FC Parada

Crestuma 1-1 ISC Sobreirense

GD Aldeia Nova 1-5 SC Campo

Ramaldense 0-1 Leverense

S. Félix Marinha 1-0 Ataense

CD Torrão 3-0	 Perafita

Os Lusitanos 2-1 Vandoma

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 UD Valonguense 46 19

2 Leverense 40 19

3 S. Félix Marinha 39 19

4 Crestuma 36 19

5 GD Águas Santas 33 19

6 SC Campo 32 19

7 GD Aldeia Nova 31 19

8 Vandoma 22 18

9 Ramaldense 22 19

10 FC Parada 22 19

11 Ataense 21 19

12 Os Lusitanos 20 19

13 CD Torrão 18 19

14 ISC Sobreirense 17 18

15 Senhora da Hora 14 19

16	 Perafita	 7 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  02/02

Sra. Hora 1-2 GD Águas Santas

FC Parada 2-3 Crestuma

ISC Sobreirense 4-2 Os Lusitanos

SC Campo 0-1 UD Valonguense

Leverense 2-2 GD Aldeia Nova

Ataense 3-0 CD Torrão

Perafita	 3-1 Ramaldense

Vandoma 2-1 S. Félix Marinha

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 1
2019/20

JORNADA 19ªJOR. 
  08/02

Lixa B 1-3 Livração

GDC Ferreira 2-2 Raimonda

  09/02

ADR Aveleda 1-0 Penamaior

C. Sanfins 3-2 ARD Macieira

UDS Roriz 0-0 UD Torrados

AD Lustosa 1-3 FC V. B. Bispo

AD Várzea FC 2-2 AJM Lamoso

CCD Sobrosa 1-3 CRCD Varziela

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 GDC Ferreira 36 19

2	 Citânia	de	Sanfins	 36 19

3 UDS Roriz 34 19

4 Penamaior 31 19

5 CRCD Varziela 31 19

6 Livração 31 19

7 ADR Aveleda 28 19

8 Lixa B 27 19

9 FC Vila Boa do Bispo 26 19

10 AD Lustosa 25 19

11 UD Torrados 25 19

12 AD Várzea FC 23 19

13 AJM Lamoso 20 19

14 CCD Sobrosa 20 19

15 Raimonda 18 19

16 ARD Macieira 6 19

JORNADA 18 ªJOR. 
  01/02

Penamaior 0-1 GDC Ferreira

  02/02

ARD Macieira 1-2 ADR Aveleda

Raimonda 1-1 Lixa B

UD Torrados 1-1 Citânia de Sanfins

AJM Lamoso 0-2 UDS Roriz

CRCD Varziela 3-2 AD Lustosa

FC V. B. Bispo 3-1 AD Várzea FC

Livração 5-1 CCD Sobrosa

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2
2019/20

JORNADA 20ªJOR. 
  08/02

Campo do Lírio 1-1 ADC Frazão

Codessos 0-2 Tirsense B

M. Córdova 0-1 M. G. Costa

  09/02

AC Gervide 1-2 M. Sangemil

Ventura SC 2-3 Gatões

E. Futebol 115 2-2 Leões Seroa

Sp. Cruz 1-7 FC P. Rubras B

Melres DC 0-0 ADR S. P. Fins

USC Baltar 0-2 1º Maio Figueiró

CLASSIFICAÇÃO

  P J
1 Mocidade Sangemil 53 20

2 FC Pedras Rubras B 52 20

3 Tirsense B 43 19

4 ADR S. Pedro de Fins 43 20

5 Monte Córdova 42 20

6 Leões Seroa 31 18

7 AC Gervide 30 20

8 Melres DC 29 20

9 Gatões 25 19

10 1º Maio Figueiró 25 20

11 Codessos 23 20

12 ADC Frazão 22 20

13 M. G. Costa 19 20

14 Ventura SC 19 20

15 Sp. Cruz 18 20

16 USC Baltar 18 20

17 Escola Futebol 115 9 20

18 Campo do Lírio 6 20

JORNADA 19 ªJOR. 
  01/02

Gatões 0-2 Melres DC

M. Sangemil 5-0 Ventura SC

Monte Córdova 1-1 AC Gervide

FC P. Rubras B 7-0 Esc. Futebol 115

Leões Seroa 2-2 Campo do Lírio

M. G. Costa 1-2 1º Maio Figueiró

ADC Frazão 0-0 USC Baltar

 02/02

ADR S. P. Fins 3-3 Codessos

Tirsense B 4-0 Sp. Cruz

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
2019/20

Sou acérrimo defensor do VAR 
(árbitro assistente de vídeo - 
abreviatura do inglês “video as-
sistant refere”). Aliás, acérrimo 
defensor da tecnologia no fute-
bol. Tudo o que possa trazer a 
verdade desportiva e reverter o 
erro humano deve ser imple-
mentado. Inglaterra tem a tec-
nologia da linha de golo, por cá 
ainda não.
Ficou definido pela FIFA, mas 
também pela FPF e pelo seu 
Conselho de Arbitragem, que o 
VAR apenas iria intervir em er-
ros claros e óbvios. No entanto 
isso não tem acontecido.
Lances de golo, vermelhos e pos-

síveis agressões são todos anali-
sados. Não há um único golo que 
não seja visto antes do árbitro no 
terreno de jogo o validar. E para 
ajudar, esta época foi implemen-
tado um sistema das linhas para 
que o fora-de-jogo fosse com 
mais rigor decidido.
No entanto, o VAR tem interferi-
do ao centímetro, ao ponto de 
esta época termos tido golos 
anulados ou validados por 4 
(quatro!) centímetros. E, segun-
do as indicações, o VAR só iria 
intervir em erros claros e óbvios, 
o que não está a acontecer.
Temos assistido esta época na 1ª 
Liga a análises de 4 e 5 minutos 

O VAR que era bom e o VAR que está a ser péssimo

OPINIÃO
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para validar os golos. O desespero 
é enorme e nem sempre as deci-
sões têm sido correctas. E acima de 
tudo, porque são decisões difíceis.
O que parece claro e óbvio é que 
uma situação que demore mais de 
30 segundos a ser analisada nas 
imagens televisivas é porque não é 
clara e óbvia, logo a decisão do ár-
bitro em campo não deve ser 
alterada.
Esta interferência do VAR em lan-
ces muito duvidosos (quase todos 
eles foras-de-jogo) tem feito com 
que o sistema em si seja duramente 
criticado. E com razão, na minha 
opinião. Até aquela velha indica-
ção que os árbitros tinham de “em 

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto

caso de dúvida, benefício da dúvi-
da para quem ataca” acabou. Não 
se tem verificado mais isso.
Além de tudo isto, e segundo os es-
pecialistas, a primeira limitação do 
VAR está no processo de captação 
das imagens. Embora os nossos 
olhos percebam o vídeo como uma 
sequência contínua, ele na verdade 
é composto por um número finito 
de frames. Há quem considere 60 
frames por segundo. Num lance de 
fora-de-jogo, o operador do VAR 
precisa separar dois frames conse-
cutivos, um antes do passe, outro 
depois do passe. A 60 frames por 
segundo, a distância temporal en-
tre dois frames consecutivos é de 
16,7 milissegundos. Isto significa 
que a imagem só é captada a cada 
16,7 milissegundos, e o que acon-
tece nesse intervalo simplesmente 
não é captado pelo VAR. Um fute-
bolista considerado rápido conse-
gue alcançar a velocidade de 32 
quilómetros por hora. Se o atacan-
te estiver a ir no sentido da baliza e 

o defesa no sentido oposto, ambos 
a 25 quilómetros por hora, a veloci-
dade com a qual os atletas se dis-
tanciam é de 50 quilómetros por 
hora. Isto significa que, em 16,7 
milissegundos, os atletas se distan-
ciaram 23,2 centímetros logo, ain-
da que o VAR esteja a captar as 
imagens do jogo a 60 frames por 
segundo, é fisicamente impossível 
detectar foras-de-jogo menores 
que 23,2 centímetros (e, muito 
provavelmente, a taxa de frames é 
menor). Além disso, os atletas po-
dem-se distanciar a uma velocida-
de ainda superior aos 50 quilóme-
tros por hora. Se a captação for de 
24 frames por segundo e os atletas 
se distanciarem a 60 quilómetros 
por hora, o limite subirá para 69,4 
c e n t í m e t r o s  ( m a i s  d e  m e i o 
metro!).
Sou daqueles que continua a achar 
o VAR imprescindível. A achar que 
toda a tecnologia que ajude a evi-
tar o erro humano deve ser adop-
tada. E que o VAR só deve intervir 

em situações de erro claro e 
óbvio no campo, logo qualquer 
lance que demore a ser visiona-
do por mais de 30 segundos é 
porque não é claro e óbvio. E, já 
agora, as entidades que co-
mandam o futebol deveriam 
mostrar, de forma clara e ine-
quívoca, qual é a precisão do 
sistema, porque distâncias me-
nores que a precisão do siste-
ma simplesmente não podem 
determinar uma decisão da 
arbitragem.

USC Paredes reabre  
cidade desportiva 

Vandoma gerido por CA

Os treinos das equipas 
do Futebol de Formação 
do USC Paredes estão de 
regresso a partir do dia 17 
de agosto de 2020.

Este regresso será fei-
to de forma faseada e pro-
gressiva, com início no dia 
17 de agosto e todos os 
escalões de formação es-
tarão de volta até ao dia 
29 de agosto de 2020.

O Plano de Contingên-
cia do USC Paredes foi 
submetido a apreciação 
do Município de Paredes.

“Para garantir a segu-
rança de todos” foi elabo-
rado um documento “para 
conhecimento da comuni-
dade futebolística”, com as 
normas e procedimentos 
a adotar nesta fase de re-
gresso. “Pedimos a com-

preensão dos Encarrega-
dos de Educação. Não será 
permitido o acesso e per-
manência dos mesmos às 
nossas instalações des-
portivas. Durante o mês 
de agosto não haverá utili-
zação dos balneários”, avi-
sa a direção do USCP.

Para que tudo corra 
dentro da máxima segu-
rança e com o menor nú-
mero de constrangimen-
tos possíveis, o USCP pe-
de uma leitura “com muito 
cuidado e atenção às nor-
mas e procedimentos de 
segurança. Ver com espe-
cial atenção a planta de 
segurança, com os cami-
nhos de circulação, zona 
de acesso e saída das ins-
talações da Cidade Des-
portiva de Paredes”.

O Clube Futebol de Van-
doma passa a ser gerido por 
uma Comissão Administra-
tiva (CA), presidida por 
Francisco Cirilo, até aqui 

presidente da coletividade.
A decisão foi tomada em 

assembleia geral. O manda-
to da direção cessante ter-
minou a 30 de junho.

Juvenal Brandão
Treinador de Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado  em  Gestão de Desporto
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DESPORTO

MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS
2020/2021

GR: Luís Monteiro (Ermesinde), Rui Leal, Gou-
veia. DEF: Rui Alves (Barrosas), Celso Sousa (Vila 
Caiz), Chiquinho, Ricardo Costa (CD Fátima). 
MÉD: Carlão (Alpendorada), Hugo Costa (Alian-
ça Gandra), Diogo Preto (FC Foz), Ricardo Fer-
nandes (Ermesinde). AVA: Pedrinho (FC Foz), 
Fonseca (Freamunde), Diogo Brandão (Aliança 
Gandra), Gilmar (Vila Caiz), Ivan Labrado.

GR: Luís Barros (Águias Eiriz), Rica. DEF: Rafa 
(Lixa), Diogo Guimarães (Padroense), Rui Mi-
guel (Barrosas), Hugo Silva (Aliança Gandra), 
Carlos Nunes, Tiaguinho, Vieira. MÉD: Ratinho 
(Vilarinho), Edu Santos (Freamunde). AVA: Ra-
finha (Alpendorada), Carlos Ferreira (Barrosas), 
Migas (Freamunde), Danilo Castro.

DEF: Pinto, Hugo Silva. MÉD: Agostinho, Celso 
Mota, Coelho. AVA: Hélder Silva, Artur Costa, 
Jorginho.

GR: Jorge Ferreira. DEF: Ari. MÉD: Vítor Teixei-
ra, Sousa, Diaby. AVA: Edu Leal, Pipo, Ricardo 
Teixeira, Cláudio Neves.

ALIANÇA 
GANDRA

Tr: Mário Rocha

DEF: Dani Barbosa. MÉD: André Luiz. GR: Jota (Paredes). DEF: Pepe (Lousada), Ricar-
do Barros (Águias Eiriz), Hugo Silva (Rebordo-
sa). MÉD: Hugo Costa (Aliados Lordelo). AVA: 
Diogo Brandão (Aliados Lordelo), Jonas 
(Vilarinho).

GR: Flávio Brandão (Lixa), Goma. DEF: Pepe 
(Marco 09), Marcelo, Edgar Teixeira (Rebordo-
sa), Nani (Lixa). MÉD: Cenoura (Alfenense), Luís 
Miguel (Alfenense). AVA: Sérgio Cardoso (Tir-
sense), Kenny Valinhas.

GR: Filipe Barros. DEF: Preto, Bruninho, Gonça-
lo Silva. MÉD: Frazão, André Rocha, Trigueira, 
Alex Moreira. AVA: Alex Carvalho, Maurício, 
Diogo Almeida.

GR: Vasco Oliveira (juniores Sousense), Carlos 
Ribeiro (Maia Lidador), Fábio Carvalho (Valada-
res Gaia). DEF: João Moreira (Barrosas), Hugo 
Soares (Vila FC). MÉD: Artur Pacheco (Lousa-
da), André Silva (juniores Aliados Lordelo), Car-
lão Leal (Barrosas), João Dias (Sobrado). AVA: 
Nordine (Mirandela), Rui Silva (Grijó), Duarte 
Oliveira (Vilarinho), Ansumane (SC Rio Tinto).

GR: João Mendes (Nun’Álvares). DEF: Tiago Sil-
va (Amarante), Dani (Amarante), Edgar Teixeira 
(Aliança Gandra), Pepe (Salgueiros), José Vilaça 
(Salgueiros). MÉD: Luís Gonçalves (Salgueiros), 
Micael Ferreira (sub-23 Rebordosa). AVA: Mar-
tins (Vilarinho), Vítor Andrade (Salgueiros), 
Diogo Machado (sub-23 Rebordosa), Flávio 
Silva (sub-23 Rebordosa).

ALIADOS 
LORDELO

Tr: Pedro Ferreira

REBORDOSA

Tr: Arlindo Gomes
(Vila Meã)

SAÍDAS DÚVIDAS PERMANÊNCIAS

Informações confirmadas pelos canais oficiais dos Clubes

CONTRATAÇÕES

DEF: Amílcar. MÉD: Rui Batata (Vila Caiz), Tiago 
Vareira. AVA: Tiago Leão (CCD Santa Eulália).

GR: Postiga. DEF: Nando, Penela, André Morei-
ra, Pedro Nunes. MÉD: Serginho, Mauro, Mário 
Alves, Alex. AVA: Jota, João Garcês, Fábio Ro-
drigo, Miguel Magalhães, João Pedro, Ricardo 
Oliveira.

SOBRADO

Tr: Helder Amaral 
(sem clube)

VILARINHO

Tr: Marcos Nunes

GR: Buno Tiago. MÉD: Tiago Teixeira. AVA: 
Papi.

GR: Pedro Silva (Águias Eiriz), Gabi (juniores So-
brado). DEF: Faneca (Águias Eiriz), Diogo Teixeira 
(Lavrense), Luís André (Lavrense), Kevin (Espe-
rança Lagos). MÉD: Paulo Oliveira (S.Pedro Cova), 
Paulinho Teixeira (Oliveira Douro), Pedro Vieira 
(Avintes), Pedro (Lusitânia de Lourosa B). AVA: 
Rúben Vale (Maia Lidador), Kainã (Marco 09), Gui-
lherme Cruz (Leça), Pena (juniores Boavista).

GR: Alex Cerqueira (Gondomar B). DEF: Diogo 
Azevedo (Folgosa Maia), Miguelito (Ninense), 
Bruno Schuster (São Paio SC), Filipe Alves (San-
ta Eulália), Dani Sousa (São Martinho), Dani 
Rocha (Brito SC). MÉD: Ratinho (Rebordosa). 
AVA: Dani Pereira (Ninense), Paulo Pinto (San-
ta Eulália).

GR: Marcos. DEF: João Leitão. MÉD: Rui Morei-
ra, Paulo Pinto, Júlio Santos. AVA:  Pedro 
Bento.

GR: Kiko (Gens). DEF: Marcos Pinto (Alpendo-
rada), Fabú (Inter Milheirós), Padeiro (Paredes). 
MÉD: João Dias (Aliados Lordelo), Fajó (Varzie-
la). AVA: Hugo Silva (Folgosa Maia), Bruno Silva 
(Ermesinde), Ferraz (Paredes), Miguel Silva 
(Lousada), Ruben Pereira (Avintes).

GR: Vítor Hugo (Roriz). DEF: Machadinho (San-
tiago Mascotelos), Zé Pedro, João Gouveia, 
Hélder Silva, Bruno Machado. MÉD: Tiago San-
tos, Dani Mendes (Roriz), Gil. AVA: Ricardo Ri-
beiro, Duarte Oliveira (Aliados Lordelo), Mar-
tins (Rebordosa), Jonas (Aliança Gandra).

GR: Luís Oliveira. DEF: Varela, David Sousa. 
MÉD: Postiga, Luís Costa, Ricardo Pinto, Rui 
Carvalho. AVA: Teixeira, Itallo Mazzardo.

GR: Ricardo Martins, Luís Martins. DEF: Henri-
que, Ricardo André, Joka, Hélio Gonçalves. 
MÉD: Nuno, Ruca, Mica, Tiago Miguel. AVA: 
Mário Neiva, Rui Peto, Benício, Hugo Azevedo.

GR: Rui Pedro (juniores Penafiel). DEF: Marcos 
Pinto (Sobrado), Ivo Magalhães (Cinfães). MÉD: 
Carlão (Aliados Lordelo). AVA: Ba (Vila Caiz), 
Rafinha (Rebordosa).

ALPENDURADA

Tr: Renato Coimbra

DEF: Costa Pinto (Vila Meã), Vítor Mendes 
(Barrosas), Fábio Teixeira (CD Celoricense), Ga-
bi (CD Celoricense). AVA: Lula (Vila Caiz), Silvé-
rio (Cinfães).

DEF: Rui Cunha, Bruno Santos. MÉD: Pedro Pin-
to, Rúben Moreira, Akpey. AVA: Roberto Poli-
carpo, Lucas Sheldon.

VILA CAIZ

Tr: Jorge Regadas 
(sem clube)

FREAMUNDE

Tr: Jorge Nogueira

DEF: Pedro Marinho, Dani. MÉD: Fabiano, 
Moura. AVA: Henrique Vieira.

AVA: Souza.

GR: João Cunha (Vila Meã), Santiago Florez 
(sem clube). DEF: Celso Sousa (Aliados Lordelo). 
MÉD: Rui Batata (Alpendorada), Gonçalo Gui-
marães (Ribeirão), Rui Monteiro (Barrosas). 
AVA: Maomé (Marco 09), Gonçalo Ferreira 
(Dragões Sandinenses), Lula (Lixa), João Pimen-
tel (Sanche FC), Gilmar (Aliados Lordelo).

GR: Francisco Miranda (Marco 09). DEF: Henri-
que Azevedo (Régua), Marco André (Tirsense). 
MÉD: Edu Santos (Rebordosa), João Sousa (Vala-
dares Gaia). AVA: João Beirão (Valadares Gaia), 
Migas (Rebordosa), Gaston Tshabalala (Ferrovia 
Huambo, Angola), Fonseca (Aliados Lordelo).

GR: Ernesto Sousa, João Pinto, Nicolás, João Via-
na. DEF: Miguel Silveira, Thomas Queirós, Dra-
mé, Dário Moreira, Tiago Zidane. MÉD: Innocent 
Onobun, Diaby, Álvaro Macedo. AVA: Francis 
Amoah, Rui Pinto, Diogo Mendonça, Tiago Tei-
xeira, Rafa, Leandro Teixeira, Fábio Macedo.

GR: Alexandre Reis, Samu (Caíde Rei). DEF: 
Leonardo Dias (Lusitano Vildemoinhos). MÉD: 
Pedro Vieira (Caíde Rei), João André (Apareci-
d a ) .  AVA :  T i a g u i n h o  ( A p a r e c i d a ) ,  B a 
(Alpendorada).

GR: Moisés, Lucas. DEF: Rui Magalhães (Citânia 
Sanfins), Luís Carlos (Mirandela), Rui Cruz. 
MÉD: Fábio Brandão, Patrick, Pedro Martins 
(Pedras Rubras), Diogo Martins (Pedras Ru-
bras). AVA: Bruno Pereira (Citânia Sanfins), 
Xavica.

DEF: André Alves, Cláudio Silva, Paulo Bessa. 
MÉD: Dani Saraiva, Jorge Moreira. AVA: Mi-
guel Teixeira, Diogo Luís, Henrique Martins.

GR: Diogo Santos. DEF: Moreira, Paulo Montei-
ro, Xandão, Moca, Xicão. MÉD: Pedro Vaqueiro, 
Pedro Alves, Tiago Ribeiro. AVA: Valdinho, Yei-
ner Naranjo.

GR: Flávio Brandão (Aliança Gandra). DEF: Pe-
dro Batista (Barrosas), Rafa (Rebordosa), Nani 
(Aliança Gandra). MÉD: Zito Gomes (Oliveira 
Bairro).

LIXA

Tr: Filipe Mesquita

GR: Rui Saraiva, Francisco Miranda (Freamunde). 
DEF: Fanôco (Cinfães), Matheus Carioca (GD Resen-
de). MÉD: Carlos Alberto. AVA: Kainã (Sobrado), 
Mirandinha (Amarante), Maomé (Vila Caiz).

GR: Gonçalo Sousa, Paulo Freitas. DEF: Bruno Ma-
tos, Flecha, Hugo Pereira, Gustavo. MÉD: Vasco Sa-
raiva, João António, Francisco Duarte. AVA: Edmil-
son, Paulo Jorge, Mbala, Luís Ferreira, Serrinha.

BARROSAS
Tr: Tonanha 
(Rebordosa)

VILA MEÃ

Tr: Zamorano

GR: Fábio Rodrigues. DEF: Jorge Silva, Fábio 
Vieira. MÉD: João Paulo, Nuno Moreira. AVA: 
Ávila, Rui Costa, Ruben Cunha.

DEF: Ibraima Sissé, Cleony Teixeira. MÉD: Bru-
no, Lamine Embaló. AVA: Paulinho, Alex Alcân-
tara, José Polo, António Santos, Djô Djô, Ansel-
mo, Rooney.

GR: Jorge (juniores Barrosas), André Alexandre (Sou-
sense). DEF: Rui Alves (Aliados Lordelo), Rui Miguel 
(Rebordosa), Vítor Mendes (Lixa), Carlão (Cinfães). 
MÉD: Rui Pedro (juniores Penafiel), Eduardo Seixas 
(Tirsense), Igor (juniores Amarante), Maga (juniores 
Barrosas). AVA: Carlos Ferreira (Rebordosa).

GR: Rui Pedro (Amarante), Diogo Martins (juniores Vila 

Meã). DEF: Costa Pinto (Lixa), Jorge Azevedo (Felgueiras), 

Jorginho (Paredes), Gustavo Teixeira (juniores Vila Meã). 

MÉD: Romeu Rocha (Amarante). AVA: Pedro Correia 

(Fafe), Joel Barbosa (Paredes), Zé Tó (Aparecida).

MÉD: Pedro Monteiro, Andres Freitez, Allan.

DEF: João Moreira (Aliados Lordelo), Pedro Ba-
tista (Lixa), David Mendes (Raimonda). MÉD: 
Carlão Leal (Aliados Lordelo), Jorginho (Joane), 
Rui Monteiro (Vila Caiz). AVA: João Rafael 
(Paredes).

GR: João Cunha (Vila Caiz). DEF: José Sousa (S. 
Lourenço Douro), Pedro Melo (S. Lourenço 
Douro).

GR: Chiquinho. DEF: Perry, Tété. MÉD: Rui Pe-
dro. AVA: Davide Bessa, Paulinho, Korta, 
Messi.

GR: Tiago Rocha. DEF: Seixas, Gustavo, Hugo 
Baldaia. MÉD: Alex Porto, Mica, Vítor Hugo, 
Plácido, Agostinho. AVA: Rui Parreco, Ivandro.

DEF: Pepe (Aliança Gandra). MÉD: Francisco André 
(Amarante), Alisson Spier (Rebordelo), Gustavo Bu-
rity (Sertanense).

MARCO 09

Tr: José Oliveira
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António Orlando  | texto

Irmãos Bessa fazem história e vencem Campeonato Nacional da PGA

P
ela primeira vez 
n a  h i s t ó r i a  d o 
golfe em Portu-

gal, dois irmãos sagraram-
-se campeões profissio-
nais nas respetivas cate-
gorias, após vitória nos 
dois principais títulos do 
Campeonato Nacional da 
PGA, que decorreu no úl-
timo fim de semana, no 
Vidago Palace Golf Cour-
se, em Chaves. Leonor e 
Tomás Bessa, de 21 e 23 
anos, festejaram em dose 
dupla, e, no final, frisaram 
"o  s a b o r  d i f e r e n t e"  d a 
conquista em família.

Tomás e Leonor come-
çaram a jogar golfe em 
criança, por influência dos 
pais, António Manuel Bes-
sa, presidente do Paredes 
G o l f e  C l u b e ,  e  L a u r a 
Guimarães.

Depois de um percurso 
brilhante enquanto ama-
dores, alcançam agora a 
primeira grande conquista 
como profissionais.

Ambos têm uma rela-
ção muito próxima com o 
Paredes Golfe Clube. Leo-
nor sagrou-se campeã na-
cional de Pitch&Putt, em 
2016, a jogar no Campo do 
Aqueduto e com as cores 
do PGC, enquanto que To-
más integrou a equipa que 
venceu o Campeonato do 
N o r t e ,  n a  m e s m a 
modalidade.

O facto de terem come-
çado a jogar Golfe no Des-
porto Escolar  também 
simboliza bem a proximi-
dade do Paredes Golfe 
Clube à prática desportiva 
na Escola Pública.

Para Tomás trata-se 
ainda de uma vitória inédi-
ta, uma vez que venceu 
pela primeira vez um cam-
peonato nacional a nível 
individual. "É um sonho 

tornado realidade. Era um 
dos objetivos que tinha 
para este ano", lembrou o 
jovem natural de Paredes, 
em declarações aos canais 
da PGA Portugal.

Tomás superou por 2 
pancadas Ricardo Santos 
(67+69+70), o melhor jo-
g a d o r  p o r t u g u ê s  n o 
ranking mundial e duas 
vezes campeão nacional.

Na perspetiva do gol-
fista paredense, ter con-
seguido "gerir os momen-

tos de maior pressão" foi 
um dos segredos que o 
conduziram a esta con-
quista histórica, perante 
adversários de peso. O jo-
gador de 23 anos desta-
cou ainda que cresceu 
com Ricardo Santos como 
uma "referência"  e  um 
"ídolo", pelo que o triunfo 
g a n h a  a i n d a  m a i s 
significado.

De sublinhar que tanto 
Leonor como Tomás Bessa 
registaram os seus melhores 

resultados de sempre nesta 
competição, mas o irmão 
mais velho alcançou ainda 
um feito raro: venceu a prova 
sem ter perdido qualquer 
pancada em três dias.

To m á s  t r e i n a  a t u a l -
mente no Algarve. "Sinto-
-me um jogador cada vez 
mais completo. No geral, 
as áreas do meu jogo têm 
melhorado", destacou To-
más, que atravessa o me-
l h o r  m o m e n t o  d a 
carreira.

GOLF. Os irmãos Leonor e Tomás Bessa fizeram história no golfe nacional ao vencerem no mesmo ano os dois títu-
los principais do Campeonato Nacional da PGA, que decorreu no Vidago Palace Golf Course: ‘Treinamos dia e 
noite. É uma vitória fabulosa’, exultam os manos de Paredes.

Irmãos Bessa fazem história e vencem Campeonato Nacional da PGA
GOLF. Os irmãos Leonor e Tomás Bessa fizeram história no golfe nacional ao vencerem no mesmo ano os dois títu-
los principais do Campeonato Nacional da PGA, que decorreu no Vidago Palace Golf Course: ‘Treinamos dia e 
noite. É uma vitória fabulosa’, exultam os manos de Paredes.
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Estamos de volta 
e com energia renovada!

PAREDES
DESIGN HOTEL

Já abriu o restaurante  
com serviço de Menu Executivo

Aos Sábados ao jantar 
 e aos Domingos ao almoço  

estamos com o Serviço Buffet

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Almoço: 12h30 às 14h30
Jantar: 19h30 às 22h00

(Pedimos a todos os clientes 

que façam, antecipadamente, a sua reserva)

Irmãos Bessa fazem história e vencem Campeonato Nacional da PGAIrmãos Bessa fazem história e vencem Campeonato Nacional da PGA

PUB

“Rezamos 
um pelo outro”
Tomás não foi o único a 

erguer o troféu. A sua irmã 
Leonor venceu no plano fe-
minino, e o jovem frisou a 
importância do trabalho 
diário da dupla: "Somos 
muito unidos. Treinamos 
juntos praticamente todos 
os dias. Rezamos um pelo 

outro para que o golfe seja 
sempre o melhor possível. 
Treinamos dia e noite. Ter-
mos esta vitória em conjun-
to é fabuloso".

A jogadora de 21 anos 
sagrou-se campeã pela se-
gunda vez nos últimos três 
anos, repetindo o êxito de 
2018 (então no Oporto Golf 
Club), batendo por 7 panca-

das a anterior campeã na-
cional, Susana Ribeiro. Para 
a atleta, esta vitória foi "um 
grito de revolta": tratou-se 
do seu regresso à prova que 
falhou em 2019 após o tor-
neio ter começado um dia 
mais cedo do que pensava.

Antes de vencer en-
quanto profissional, a atleta 
já tinha sido campeã nacio-

nal várias vezes, nos esca-
lões juvenis e como amado-
ra de alto rendimento. 

Num ano atípico para a 
modalidade, que também 
sofreu várias alterações de-
vido à pandemia de co-
vid-19, Leonor espera que a 
partir daqui possa começar 
um "novo início", com mui-
tos sucessos para os irmãos 

Bessa. A irmã mais nova não 
escondeu o orgulho na pri-
meira vitória de Tomás, 
construída apenas através 
do sonho, dedicação e tra-
balho árduo. Aliás, a grande 
meta dos irmãos pareden-
ses é comum e está bem de-
finida: serem bem-sucedi-
dos para alcançarem o pal-
co principal do golfe a nível 

mundial. "É um sonho para 
nós sermos bem-sucedidos, 
chegarmos ao Tour. Fazer 
do golfe a nossa vida", res-
salvou. "É para isso que nós 
trabalhamos todos os dias. 
Celebrar este título com 
ele... O Tomás é um jogador 
excelente, trabalha muito, 
m e r e c e  e s t e  t í t u l o  a 
1000%", rematou.
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Num estudo intitulado: “Saúde Mental em Portugal” um desafio para 

a próxima  década, elaborado pelo Conselho Nacional de Saúde, orgão 

de consulta do Governo para as  políticas de Saúde, destacava que o 

nosso País estava na 5ª posição quanto ao consumo de antidepressi-

vos nos países da OCDE em 2017, com mais do dobro da taxa regista-

da noutros paises europeus como a Holanda, a Itália ou a Eslováquia. 

Só no Canadá, Reino Unido, Islândia e Austrália se consumiam mais 

antidepressivos do que em Portugal.

O consumo de antidepressivoaumentou drasticamente entre 2010 e 

2020 o que se deve a dois fatores determinantes; por um lado um 

maior acesso a cuidados de saúde mental no Serviço Nacional de Saú-

de, o que implica mais rápidos diagnósticos de doentes dessa área e 

uma melhor prescrição dos Médicos; por outro lado e com a pande-

mia, sublinham a falta gritante de alternativas às terapêuticas farma-

cológicas e a incidência de tratamentos no Covid 19, quase em 

exclusividade.

O número reduzido de Psicólogos nos Centros de Saúde obriga mui-

tas vezes os clínicos a medicar os pacientes quepoderiam ter outro 

tipo de apoio, social, psicológico ou mesmo económico que evitariam, 

com toda a certeza, serem tratados com comprimidos.

Há desigualdades sociais elevadíssimas em Portugal, que é um país de 

“gente endividada”, pois ter dívidas massacra as pessoas do ponto de 

vista de saúde mental, isto é, não se resolve com comprimidos, é uma 

questão temperamental, ficamos mais resignados, mais tristonhos, 

com o fator medo a agravare com a pandemia. 

A elevada prevalência de perturbações psiquiátricas, mais de 20%, 

muito superior à de outros países do sul da Europa como Espanha e 

Itália, que não chegam aos 10%, não é só uma questão de pobreza. Na 

Nigéria todos são pobres e a taxa de  depressão é muito inferior à nos-

sa. È cada vez maior a tendência  para a utilização de antidepressivos 

como resposta a tudo o que seja ansiedade ou até dor crónica e fibro-

mialgia, o que,  se por um lado poderá ser boa prática deixando de to-

mar fármacos como as Benzodiazepinas que provocam dependência 

e as pessoas passaram a tomá-la cronicamente.

Quando o sofrimento psíquico aumenta, paralelamente aumenta o 

consumo de antidepressivos e verificam se diferenças assinaláveis, 

entre o litoral e o interior do país, onde aqui o consumo de ansiolíticos 

e antidepressivos é mais elevado surgindo à cabeça os distritos de 

Coimbra, Castelo Branco, Guarda e Portalegre, que estão no topo da 

lista. No primeiro semestre deste ano, venderam se mais de 248000 

embalagens de antidepressivos do que no mesmo período de 2019, 

um crescimento relacionado com a pandemia  e com impacto na saúde 

mental dos portugueses. Em contrapartida diminuiu a compra de em-

balagens de ansiolíticos, hipnóticvos e sedativos (menos 159000 em-

balagens entre janeiro e maio),indicam dados do Infarmed.

Não saímos exatamente iguais das crises, a vida é muito diferente no 

antes e no depois. Quanto ao futuro tudo vai depender dos efeitos da 

“pancada económica” quando esta chegar em força.

O tratamento não se faz com antidepressivos mas sim com emprego 

para elevar o nível de vida, que é a melhor receita para desanuviar 

este buraco negro.

Saúde mental  
e antidepressivos

CAMILO MOTA
MÉDICO

Jovens do Paredes  
Golfe Clube campeões do Norte

RAC despede trio de jogadores 
por jantarem com ex-treinador

O par Hugo Ferreira e 
Miguel Cardoso do Paredes 
Golfe Clube sagrou-se cam-
peão de norte de Portugal. 
O título foi alcançado no 
Golfe da Quinta da Barca, 

gerido pelo CG Braga. A 
competição reunião mais de 
três dezenas de pares

Sendo este campeonato 
mais uma etapa classificati-
va do circuito “The Pairs 

2020”, e de acordo com os 
regulamentos, os jovens pa-
redenses ficaram automati-
camente apurados para a fi-
n a l  d o  c a m p e o n a t o  d e 
pares.

O guarda-redes Rica, o 
lateral Tiaguinho e o defesa-
-central Tiago Viera foram 
dispensados do plantel do 
Rebordosa AC antes do ar-
ranque dos trabalhos de 
pré-temporada.

Em causa está a partici-
pação num jantar, que reu-

niu à volta da mesa, entre 
outros, os três jogadores e 
Tonanha, até à época passa-
da, técnico do RAC e atual 
treinador do Barrosas.

A dispensa do trio de 
atletas, admite fonte do 
RAC, terá sido decidida pelo 
novo treinador do RAC, Ar-

lindo Gomes e baseia-se em 
alegadas conversas que te-
rão ocorrido, durante o jan-
tar, sobre matéria do foro 
interno do Rebordosa. 

Nas redes sociais Tona-
nha reagiu ao episódio, ape-
l i d a n d o  a  s i t u a ç ã o  d e 
ridícula. 

Jantar já apelidado de "a última ceia"  
onde foram notadas as presenças  

dos três jogadores que o RAC despediu
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ANOS 10 - UMA DÉCADA EM REVISTA

DÉCADA 10. O Progresso de Paredes, após ampla discussão interna, elegeu as figuras e acontecimentos locais, nacionais e inter-
nacionais da década (2010/2019). Na década que agora chega ao fim, Salvador Sobral foi à Ucrânia e colocou Portugal no pódio da 
Eurovisão com o seu "Amar pelos dois" e ganhamos o Europeu de futebol. Ainda assim as nossas escolhas foram outras.

Figura local
da década

Padre  
Vitorino
O Papa Francisco no-
meou, em julho de 2019, 
bispo auxiliar do Porto o 
padre Vitorino José Pe-
reira Soares. O pároco 
em 1994 assumiu a paró-
quia de Castelões de Ce-
peda, e em 1999 a de 
Madalena, na mesma vi-
gararia. Vitorino Soares 
esteve ainda no olho do 
furacão aquando da tra-
gédia que em 27 de feve-
reiro de 2010 vitimou 
Paulo Sérgio Pacheco. O 
menino foi apanhado pe-
la queda de uma árvore 
no adro da Igreja de Pa-
redes e a Paróquia de 
Castelões de Cepeda foi 
condenada a pagar uma 
indemnização aos pais 
do “Paulinho” de 145 mil 
euros o que cumpriu 
integralmente. 

Figura nacional 
da década

Cristiano 
Ronaldo
Frequentemente consi-
derado como um dos me-
lhores e mais completos 
jogadores do mundo, re-
cebeu repetidas vezes o 
título do melhor jogador 
do mundo pela FIFA 
(2008, 2013, 2014, 2016 
e 2017) e cinco Bolas de 
Ouro do France Football, 
etc. É o maior artilheiro 
da história da Seleção 
Portuguesa e do Real 
Madrid. Em 2016, a For-
bes considerou-o o des-
portista mais bem pago 
do mundo, facto inédito 
até então, dado ser a pri-
meira vez aparecer um 
futebolista a encabeçar 
esta lista. A sua vida pri-
vada tem também esta-
do sempre em foco na 
imprensa mundial.

 Figura internacional da 
década

Edward 
Snowden
Analista de sistemas, 
ex-administrador de 
sistemas da CIA e ex-
-contratado da NSA 
(Agência de Segurança 
Nacional) que tornou 
públicos detalhes de 
vários programas que 
constituem o sistema 
de vigilância mundial 
de comunicações e de 
internet, tendo sido 
acusado pelos Estados 
Unidos de espionagem 
e apropriação de se-
gredos do Estado. Vive 
exilado na Rússia. 
 

Acontecimento 

nacional da década

Prisão de
José Sócrates
Nunca antes o País ti-
nha visto algo assim. 
O ex-Primeiro Ministro 
encontra-se a aguardar 
julgamento em liberda-
de, com termo de identi-
dade e residência, desde 
16 de outubro de 2015, 
por suspeita dos crimes 
de corrupção, fraude fis-
cal qualificada e bran-
queamento de capitais, 
após ter estado em pri-
são domiciliária durante 
cerca de um mês (entre 
setembro e outubro de 
2015) e, anteriormente, 
em prisão preventiva 
durante nove meses (de 
novembro de 2014 a se-
tembro de 2015). 

Acontecimento 
internacional 
da década

Império
do Facebook
Segundo dados referentes 
a 2018, a empresa teve 
uma faturação de 55,84 
bilhões de dólares. Em 
março deste ano, o valor 
de mercado do Facebook 
era de 460 bilhões de dóla-
res. Um total de 2,8 mil mi-
lhões de pessoas utilizam 
as aplicações do império 
facebook.  A família de 
apps e serviços do Face-
book, é composta pelo Fa-
cebook, Messenger, Insta-
g r a m ,  W h a t s A p p , 
Workplace e Oculus. Em 
2020 o universo da aplica-
ção criada por Mark Zu-
ckerberg passará a contar 
com uma moeda digital e 
uma app que vai dar para 
pagar contas através de 
um simples click.

Acontecimento local da 

década

Encerramento 
das escolas 
primárias/
Abertura 
de Centros
Escolares
O acompanhamento 
no pré-primário e o en-
sino básico do 1º ciclo, 
Paredes ganhou um 
novo rumo com a nova 
Carta Educativa. A ve-
lhas escolas primárias 
fecharam e nasceram 
15 novas escolas. Mais 
tarde uma investiga-
ção do Organismo Eu-
ropeu de Luta Anti-
fraude (OLAF) detetou 
irregularidades. O as-
sunto ainda está a ser 
j u l g a d o  p e l o s 
tribunais.

Feliz Ano de 2020

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

Bom 
Ano

de 
2020

PUB

FACTOS & PROTAGONISTAS
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AGENDA
AGOSTO

MUSICAL 
"A TASCA DO CHICO"
Musical a "A Tasca do Chico" 
dedicado a Amália Rodrigues.
29 ago 2020 | 21h30

Auditório Exterior da Casa 

da Cultura de Paredes

Organização: Rebord'arte 

Apoio: CM Paredes

Preço: 5€ (Obrigatoriedade 

de levantamento de bilhete 

na Casa da Cultura até 

dia 27 de agosto)

Lotação Máxima: 42 pessoas

CONCERTO DE FADO
Pelo Grupo de Fados Xaile 
e Capas Vale do Sousa
22 ago 2020| 21h30

Auditório Exterior da Casa 

da Cultura de Paredes

Entrada gratuita

Obrigatoriedade de 

levantamento de bilhete 

na Casa da Cultura de Paredes 

até 20 de agosto.

Lotação máxima: 42 pessoas.

SERVIÇOS EDUCATIVOS 
DA ROTA DO ROMÂNICO
CIRR – Centro de Informação 

da Rota do Românico - Paredes

PROGRAMAÇÃO:
19 agosto
10h30 

Monumentos vou desenhar!

14h30

A minha exposição românica!

26 agosto
10h30 

Cavaleiro por um dia! - cinema

14h30 

Cavaleiro 

por um dia! – atividade

FEIRA DE TROCAS 
No jardim da Biblioteca 

Municipal de Paredes 

- Feira de Trocas com espaço 

educativo - "Traz um livro 

e leva outro em troca" 

e constrói a tua história.

20 e 21 agosto
10h00 às 17h30

22 agosto
11h00 às 19h00

Exposição “Prémio  
Artes Plásticas Henrique Silva”

A Vereadora da Cultura, 
Beatriz Meireles, inaugurou 
no dia 7 de agosto, a Exposição 
"Prémio Artes Plásticas Hen-
rique Silva” que está patente 
na Casa da Cultura de Paredes 
até 28 de agosto. Relançado 
em 2019, o Prémio de Artes 
Plásticas “Henrique Silva”, 

surgiu com o objetivo de pro-
mover o aparecimento de no-
vas manifestações criativas 
na comunidade artística local 
e nacional.

A Exposição agora patente 
na Casa da Cultura junta as 
obras que foram a concurso 
nas edições de 2019 e 2020, 

cujos trabalhos foram devida-
mente avaliados por um júri 
composto por três elementos 
de reconhecido mérito na 
área das Artes Plásticas.

Segundo Beatriz Meireles, 
"a aposta do Município de Pa-
redes com a promoção deste 
prémio visa estimular a cria-

ção artística, promover, divul-
gar e apoiar a atividade plásti-
ca, bem como difundir a iden-
tidade cultural e artística de 
Paredes, reconhecendo a sua 
importância na cultura con-
temporânea como forma de 
criação plástica e de interven-
ção, conferindo um estatuto 

único como documento cultu-
ral e social".

A abertura da mostra con-
tou com a presença dos artis-
tas plásticos Adelaide Morga-
do, vencedora da edição deste 
ano do "Prémio Artes Plásti-
cas Henrique Silva”, de Fábio 
Dias e Belmiro Sousa.

Concurso Jovens Talentos do Vale do Sousa
A  A s s o c i a ç ã o  R e -

bord’arte vai organizar 
um concurso de talentos a 
que designou por “Jovem 
Talento do Vale do Sousa”. 

A iniciativa é destinada 
a jovens entre os 17 e os 
25 anos, residentes nos 
concelhos de Paredes, Pe-
nafiel, Lousada, Felguei-
ras, Paços de Ferreira e 
Castelo de Paiva. Os con-
correntes serão divididos 
em duas categorias e cada 
concorrente pode partici-
par em ambas:

Categoria A – compo-
sições musicais inéditas, 

de duração não superior a 
quatro minutos, com te-

ma enquadrado no géne-
ro definido pela organiza-

ção, preferencialmente 
em português;

Categoria B – Interpre-
tação de músicas de autor 
conhecido tendo em conta 
o género musical definido 
pela organização. A I edi-
ção do concurso Jovem 
Talento do Vale do Sousa 
decorre no dia 30 de agos-
to, no Auditório Exterior 
da Casa da Cultura de Pa-
redes. Devido à pandemia 
da covid-19 a lotação é li-
mitada devendo. A entrada 
é grátis. O publico obriga-
toriamente deve levantar 
o bilhete de acesso na Casa 
da Cultura de Paredes até 
dia 27 de agosto.
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F
rancisco José 
Viegas nasceu 
e m  1 9 6 2  n o 

Pocinho, em Vila Nova 
de Foz Côa. Viveu até 
aos oito anos nas aldeias 
de Pocinho (hoje a últi-
ma paragem ferroviária 
do Douro) e de Cedovim, 
e mudou-se para Chaves 
quando os pais foram ali 
colocados como profes-
s o r e s  d o  E n s i n o 
Primário. 

N a  F a c u l d a d e  d e 
Ciências Sociais e Hu-
manas da Universidade 
Nova de Lisboa obteve 
em 1983 a sua licencia-
tura em Línguas e Litera-
turas Modernas, varian-
te de Estudos Portugue-
ses. Terminado o curso, 
enveredou pelo jornalis-
mo, mas também foi as-
sistente de Linguística, 
na Escola de Ciências 
Sociais da Universidade 
de Évora, até 1987.

Professor, jornalista 
e editor, é responsável 
pela revista Ler e foi 
também diretor da re-
vista Grande Reporta-
gem e da Casa Fernando 
Pessoa.  De junho de 
2011 a outubro de 2012 
exerceu o cargo de Se-
cretário de Estado da 

Cultura. Colaborou em 
vários jornais e revistas, 
e foi autor de vários pro-
gramas na rádio e na 
televisão.

Autor de romances 
policiais, poesia, cróni-
cas e literatura de via-
gem, estreou-se tam-
bém nos livros de recei-
tas. Os policiais são a 
sua praia. “Para escre-
ver policiais, o que me 
motiva é não saber o 
que vai acontecer. Nun-
ca sei quem é o assassi-
no e às vezes nem sei 
quem vai morrer. Mas 
um policial é como um 
jogo de futebol: se aos 
20 minutos ainda não 
t e m o s  u m  g o l o ,  f i c a 
aborrecido. Por isso nos 
meus l ivros morrem 
sempre três ou quatro 
personagens”.

Da sua obra desta-
cam-se, entre outros 
Morte no Estádio, ou 
Longe de Manaus (Gran-
de Prémio de Romance e 
Novela da Associação 
Portuguesa de Escrito-
res 2005). O seu mais 
recente romance A Luz 
de Pequim, editado pela 
Porto Editora em 2019, 
é a é a nona aventura do 
inspetor Jaime Ramos, a 
Icónica personagem 
criada por Francisco Jo-
sé Viegas.

Criador do inspetor  
Jaime Ramos é o autor  
do mês n´ALORD
LIVROS. Francisco José Viegas está este mês em destaque na Biblioteca ALORD. A Luz de 
Pequim é o seu último romance policial cuja trama começa bem perto de Paredes.

António Orlando  | texto

A LORD RECOMENDA

LIVRO:

A LUZ DE PEQUIM
AUTOR: 

FRANCISCO JOSÉ VIEGAS

Um corpo pendurado dos pi-
lares da Ponte de D. Luís, no Por-
to, desafiando uma cidade em 
transformação, cosmopolita e 
cheia de turistas. O cadáver de 
uma mulher abandonado nas 
colinas do Douro - e a evocação 
de uma série de crimes no sub-
mundo da noite portuense. O 
que parecem duas ocorrências 
independentes acabam por re-
velar ligações que não surpreen-
dem o inspetor Jaime Ramos - 
que, em simultâneo, enfrenta o 
seu passado de militante comu-
nista, um inquérito interno à sua 
atuação na polícia, o estranho 
pedido de um velho amigo e a 
busca por um personagem desa-
parecido, que o levará das ruas 
do Porto ao Minho e ao Douro e, 
finalmente, a Pequim. 

Um romance denso e crepus-
cular em que a figura de Jaime 
Ramos, agora no seu nono livro, 
se interroga sobre o sentido de 
ser português num país domina-
do por elites cúmplices, endoga-
mias e poderes ocultos.
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A Eduarda, o Gonçalo, o 
Paulo, o Carlos e o Diogo 
são a nova  equipa que tem 
nas últimas semanas cui-
dado da floresta de Baltar. 
Para além da vigilância, 
l i m p a ra m  n ov a m e n t e  o 
cume da serra do Muro, de-
tetaram novos focos de li-
xo que  recolheram e trans-
portaram para o ecocentro 
de Cristelo. Todos os dias é 
u m a  l u t a  p a ra  m a n t e r  a 
serra limpa e evitar os fre-
quentes incêndios. A área 
do Cruzeiro da Indepen-
dência foi novamente lim-

pa e   recolheu-se um pou-
co de tudo e  até uma gran-
de quantidade de serrim 
foi  transportada para o 

ecocentro de Lordelo.  Um 
local tão bonito e emble-
mático merecia um outro 
tipo de cultura cívica.

    BALTAR

Novos Vigilantes  
da Floresta de Baltar
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O Cruzeiro de Baltar, que 
fica situado na Serra do Muro e 
que ainda é a principal refe-
rência da Vila, foi mais uma vez 
vandalizado. Desta vez, atira-
ram pedras à Cruz que está 
iluminada e partiram a mesma, 

deixando esta de ficar ilumina-
da. Estas ações são recorren-
tes, e tornam difícil a preserva-
ção de um monumento que foi 
construído nos anos 40. Em 
1940 o Estado Novo Portu-
guês decidiu comemorar os 

centenários nacionais e uma 
das formas dessas comemora-
ções foi a edificação de Cruzei-
ros por este país fora e desig-
nados por "Cruzeiros da Inde-
pendência".  Também foi 
erguido um em Baltar, cons-

truída em blocos de pedra gra-
nítica, onde se pode ver as da-
tas de 1140 (Fundação do 
Reino de Portugal), 1640 (Res-
tauração da Independência) e 
1940 (ano dos Centenários: 
VIII Século da Independência 

e III da Restauração) e sobre as 
mesmas datas o escudo de 
Portugal, mas que infelizmen-
te terá desaparecido. Por res-
peito à sua história e ao seu 
simbolismo, o Cruzeiro de Bal-
tar tem de ser protegido. 

    BALTAR

Cruzeiro Vandalizado

FAUSTINO 
 SOUSA

No passado dia 27 de De-
zembro, ocorreu mais uma 
Assembleia Geral que foi 
muito concorrida, mas que 
inesperadamente teve uma 
unanimidade que não era ex-
pectável face aos últimos 
acontecimentos e que culmi-
naram com a decisão  do co-
mandante Delfim Cruz em 
sair dos B.V.B. .   A corporação 
apresentou o balanço das 
atividades  do ano de 2019 e 
as directrizes gerais para o 
ano de 2020, que passam pe-
lo reforço dos meios  mecâni-
cos de combate a incêndios e 
dos meios  individuais de 

combate aos mesmos. Pre-
tende-se continuar a apostar 
na formação e na reestrutu-
ração interna. O desenvolvi-
mento de parcerias com a 
comunidade e a incrementa-
ção da marca AHBVB são 
dois grandes objetivos para o 
próximo ano. Prevê-se ao ní-
vel da  prestação de serviços, 
rendimentos da ordem dos 
354000 euros,  sendo que 
267000 resultam de con-
venções relacionadas com o 
transporte de doentes. Os 
subsídios serão  na ordem 
dos 300 000 euros entre ou-
tros rendimentos de menor 

significado. A despesa para o 
próximo ano está relaciona-
da com os  gastos com o pes-
soal na ordem dos 235000 
euros e no fornecimento de 
serviços  que poderão atingir 
os 342000 euros. A moder-
nização informática ( 10000 
euros) e a aquisição de duas  
ambulâncias e um  veiculo de  
socorro  ( 230000 euros ) são 
as grandes apostas para que 
os B.V.Baltar continuem a 
prestar um serviço de gran-
de qualidade.  A corporação 
terminou o ano de 2019 com 
um saldo final positivo de 
99371, 24 euros.

Nesta época de grande 
solidariedade ao nível das 
frases feitas, são necessá-

rios atos reais para atenuar 
as diferenças que existem e 
são bem reais. Neste con-

No passado dia 22, no sa-
lão BaltarArte, a Banda de 
Baltar deu o seu tradicional 
concerto de Natal. O salão 
esteve completamente cheio 
e a população não podia dei-
xar de apoiar uma associação 
com quase 160 anos , que 

transporta o nome de Baltar 
para todo o lado.  A atraves-
sar um momento de mudança 
diretiva, a Associação Musi-
cal de Baltar apelou a todos 
os presentes, para que exista 
um apoio mais efetivo a uma 
banda que nos últimos 30 

anos atingiu um nível que é 
capaz de ser o mais altos da 
sua história de 160 anos. A 
qualidade e inovação estive-
ram mais uma vez presentes, 
numa noite que já faz parte 
dos eventos culturais tradi-
cionais da Vila.

O Parque de lazer que, fi-
ca situado nas traseiras da 
Junta de Freguesia, está a 
ser recuperado no sentido 
de permitir uma utilização 
digna e sem perigo para as 
crianças. Recorde-se que o 
parque foi vandalizado e era 

utilizado para atividades 
menos licitas, pelo que foi 
naturalmente fechado para 
não permitir a continuidade 
de tais atividades. Alguns 
aparelhos foram deslocados 
para o Largo da Feira e os 
aparelhos para os mais pe-

quenos ficaram no local ori-
ginal. Os parque começará a 
funcionar na segunda sema-
na de Janeiro. Durante a se-
mana funcionará no horário 
da Junta de Freguesia e será 
aberto ao fim de semana pa-
ra a comunidade.

O Cruzamento de S. Mi-
guel foi construído com o di-
nheiro que sobrou da Comis-
são de Festas do ano de 2001,  
em honra ao Padroeiro de 
Baltar.  Desde o anos 2002,  o 
cruzamento ganhou uma di-

mensão importante em Bal-
tar, pois é no local que a pro-
cissão da Festa de S. Miguel 
dá a volta para retornar à 
Igreja Matriz. Entretanto 
passaram 17 anos e o trânsito 
mudou, bem como a sua tipo-

logia. Perante este novo con-
texto, o local vai ser apenas 
remodelado, mas irá manter 
as mesmas características 
por respeito a quem tanto 
trabalhou para o construir e 
dignificar.  

Foram entregues 60 lem-
branças de Natal  para os 60 
alunos da instituição EMAUS 
de Baltar e Paredes. A institui-
ção precisa de ser ajudada  e 

em particular os seus alunos 
precisam do conforto diário e 
do carinho de todos. A Junta 
de Freguesia procurou deste 
modo sinalizar esta época na-

talícia, num ato de solidarie-
dade, procurando estabelecer 
pontes de contacto para que 
esta instituição continue o seu 
trabalho de largas décadas. 

Bombeiros apresentaram plano  
de atividades para 2020

Cabazes de Natal  
para 14 famílias assinaladas

Concerto de Natal 2019

Recuperação do Parque de Lazer

Requalificação do  
Cruzamento de S. Miguel

Lembranças de Natal para os alunos do EMAÚS

texto, a J.F.Baltar selecionou 
14 famílias que  foram con-
templadas para serem apoia-
das com um pequeno cabaz 
de natal, que apenas preten-
deu ser um ato de solidarie-
dade .

Mais um ano se ini-
ciou, e milhares de pes-
soas por todo o mundo, 
debaixo de uma céu 
repleto de fogo-de-ar-
tifício, brindaram, fa-
zendo votos de mudan-
ça, estabelecendo no-
v a s  m e t a s  e  p l a n o s 
para 2020.

E ,  vo t o s  f e i t o s ,  a 
realidade do novo ano 
chega, como já é bem 
habitual, com mudan-
ças imediatas na vida 
das pessoas, pois com a 

chegada do dia 1 de Ja-
neiro, chega também o 
a u m e n t o  d e  a l g u n s 
bens e serviços, sendo 
na habitação, comis-
sões bancárias e água, 
o s  q u e  e s p e ra m  a u -
mentos mais significa-
tivos. Por sua vez, pre-
vê-se que nos trans-
portes públicos e nas 
portagens não existam 
aumentos. 

À parte isso, mante-
nha-se o espírito oti-
mista, pois revelam es-
tudos económicos, que 
as condições de vida 
dos cidadãos melhora-
rão graças à subida do 
salário minino nacio-
nal…Aguardemos o de-
correr do ano, para ve-

rificar se assim será ou 
não!Por agora, deseja-
mos de coração cheio 
de fé e de esperança 
que o novo ano seja de 
facto um ano feliz, que 
as condições de vida 
das pessoas melhorem 
realmente, e a nível lo-
cal, que os nossos re-
presentantes políticos, 
consigam fazer um es-
forço extra para dar 
resposta a problemas 
essenciais existentes 
na comunidade Criste-
lense, e que já estão há 
tempo demais referen-
ciados, e se vão man-
t e n d o  e m  b a n h o 
maria…

Votos de um Feliz 
2020!

    CRISTELO

Bem-Vindo Ano 2020

CARLA
NUNES

A  J u n t a  d e  Fr e -
guesia de Baltar con-
tou com o compro-
misso que a Catarina, 
o Pedro,  a  Iara e  a 
Gabriela tiveram na 
execução das suas ta-

refas.  Nos últimos 
dois dias do seu pe-
r í o d o  d e  f u n ç õ e s , 
sensibilizaram a po-
pulação para os cui-
dados a ter para com-
bater  e/ou evitar um 

incêndio. Este foi um 
trabalho no âmbito 
do pograma de Pro-
teção das Florestas, 
em parceria com a 
Junta e a Câmara Mu-
nicipal de Paredes.

Se em Baltar ficar 

sem televisão,  ligue para 

a ANACOM pelo núme-

ro gratuíto  800102002. 

O processo de migração 

da rede de televisão digi-

tal terrestre (TDT) reco-

meçou no dia 12 de 

Agosto. O processo, que 

tinha começado no dia 7 

de Fevereiro, foi suspen-

so em 13 de Março devi-

do à pandemia de CO-

VID-19. A conclusão da 

migração da rede de 

emissores da TDT está 

prevista para 18 de 

Dezembro.

O polidesportivo es-
tá disponível para utili-
zação desde o dia 4 de 
Agosto. Os atletas terão 
de vir equipados de casa, 
não sendo permitida a 
utilização dos balneá-
rios antes e depois dos 
jogos. Esta é uma medi-

da que é tomada em con-
sonância com o pelouro 
do desporto da Câmara 
Municipal de Paredes e 
que visa o retorno à nor-
malidade possível den-
tro de um quadro de 
pandemia que se pre-
tende minimamente 

controlada. Apela - se 
para que os atletas te-
nham essa consciência e 
dentro da prática des-
portiva, minimizem os 
contactos ao grupo des-
portivo que integram e 
que utilizam determina-
do horário.

Sensibilização da População

DIVULGAÇÃO: Migração dos emissores da TDT

Polidesportivo sintético de Baltar reabriu  
no passado dia 4 de agosto

0 Campeonato Nacional 
de Estrada de ciclismo vai 
realizar-se no concelho de 
Paredes, de 14 a 16 de agos-
to. Foram já colocadas placas 
informativas de condiciona-
mento da circulação, pelo 
que se pede o máximo cuida-
do e compreensão. O pro-
grama agrega provas de con-
tra-relógio e de fundo para 
corredores de elite e sub-23 

masculinos.         Os exercícios 
individuais, na tarde de sex-
ta-feira, dia 14, abrem a com-
petição. Às 14h00 parte o 
primeiro ciclista, que terá 
por diante 12,5 quilómetros. 
Seguem-se os sub-23 e os ci-
clistas de elite, às 14h30, pa-
ra uma prova de 18,1 quiló-
metros. Os contra-relógios 
começam na zona industrial 
da freguesia de Gandra e ter-

minam no kartódromo de 
Baltar. Vão participar as 
equipas profissionais e os co-
letivos de clube nacionais, 
assim como alguns corredo-
res portugueses que repre-
sentam equipas estrangei-
ras. Aconselha-se a que pos-
sa assistir à passagem dos 
ciclistas a partir de casa, evi-
tando assim aglomeração de 
pessoas junto à meta.

CAMPEONATO NACIONAL  DE CICLISMO DE ESTRADA PASSA POR BALTAR 

Trânsito Condicionado nos  
próximos dias 14/15 e 16 de Agosto

No passado dia 15 de Ju-
lho completou 100 anos de 
vida Acácio Alves Pereira de 
Castro, natural e residente 
em Sobrosa.

Actualmente, é a segun-
da pessoa mais idosa da fre-
guesia e o primeiro homem a 
atingir um século de vida em 
Sobrosa,  desde que há 
registos.

É casado desde 1946 
com Sofia Leal de Sousa e 
Castro, sendo o casamento 
mais duradouro de que há 
memória em Sobrosa. Deste 
enlace há quatro filhos, qua-

tro netos (um já falecido) e 
uma bisneta. Os festejos fo-
ram reduzidos devido à si-
tuação de pandemia, mas a 

Junta de Freguesia fez ques-
tão de assinalar a data com a 
entrega de um certificado ao 
aniversariante.

    SOBROSA

Acácio Castro  
celebrou um século de vida
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No início, um grupo de 
amigos, preocupados com a 
divulgação da cultura e da 
tradição da nossa terra, 
trouxe para o mundo dos 
vivos “Os Expansivos”, que 
era e é uma associação de 
c a r á c t e r  c u l t u r a l  e 
recreativa.  

Quarenta anos depois, 
“Os Expansivos” continuam 
fiéis a esse espírito, conti-
nuam preocupados em reti-
rar do esquecimento as tra-

dições da nossa cidade. Pa-
ra isso,  usam a dança,  o 
canto e o teatro, e, para co-
locar em palco essas distin-
tas modalidades, usam tra-
jes que nos recorda os tem-
pos dos nossos avós, trajes 
que eles usavam na feira, no 
domingo, no trabalho ou na 
romaria. 

No início, “Os Expansi-
vos” deambulavam pelas 
festas do concelho, e pouco 
mais. Hoje, “Os Expansivos” 
montam arraiais em qual-
quer parte do país, levam a 
voz da nossa cidade para as 
montanhas mais longín-
quas, para as cidades mais 
deslumbrantes. 

Parabéns.

    LORDELO 

Os Expansivos  
estão de parabéns

SÍLVIO  
SILVA

PUB

A 5ª. Escola dos Bombei-
ros Voluntários, em 1990, 
iniciou a sua formação nos 
Bombeiros Voluntários Re-
bordosa, todos os anos no 
dia 10 de Agosto festejam o 
aniversário este ano mesmo 
cumprindo todas as medidas 
de segurança por causa da 
pandemia voltaram-se a reu-
nir para assinalar a passagem 

de mais um aniversário, o 
30.º Foi um convívio diferen-
te, por causa da pandemia, 
quele que decorreu num res-
taurante da cidade no dia 10 
de agosto. Apesar de alguns 
antigos alunos já não esta-
rem no ativo, “por razões de 
vida” há quem ainda se man-
tenha ao serviço dos bom-
beiros. Sete no total.  “O gru-
po mantém-se unido e soli-
dário em torno de um ideal 
de camaradagem que vem 
cultivando desde o dia em 
que ingressaram no corpo de 
soldados da paz de Rebordo-
sa”, refere o grupo.

    REBORDOSA

Quinta Escola de 
1990 dos bombeiros 
festejou aniversário
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Um Feliz Ano de 2020

PUB

Tlf.: 2555 782 178

A JVA deseja-lhe um próspero Ano de 2020

Decorreu no passado sá-
bado dia 7 de dezembro, no 
salão Nobre dos Bombeiros 
Voluntários de Cete, o 7º 
Fórum de Treinadores.

Uma organização do Trei-
nador Cetense, David Floria-
no Barbosa, contou este ano 
com diversos oradores, que 
durante algumas horas, dis-
cutiram os meandros, técni-
cos, táticos e tudo o que ro-
deia a indústria do futebol. 

Contou com uma plateia de 
mais de 140 pessoas, e teve o 
apoio da Camara Municipal 
de Paredes, dos Bombeiros 
Voluntários De CÊte, da Rá-
dio MARCOENSE FM e da 
Liga Amadora TV

Este evento que a cada 
ano se torna uma maior re-
ferência nos meios futebo-
lísticos contou com os se-
guintes oradores, Manuel 
Cajuda, Luís Freitas Lobo, 
Pedro Silva, António Olivei-
ra, Andreia Duarte, Nuno 
Correia, João Pereira, Hugo 
Freitas, Maria José Rodri-
gues, José Ribeiro, Eurico 
Pinto Couto e José João 
Rodrigues.

Equipa de Sub15 garante 
apuramento para o Cam-
peonato Nacional.

Pela segunda vez na his-
tória do clube uma equipa 
apura-se para o Campeona-

to Nacional. Para além do 
apuramento, a equipa de 
sub15 pode ainda garantir 
presença na Final Four de 
apuramento do Campeão 
Distrital.

    CÊTE

7º Forum  
de Treinadores

    SOBREIRA 

Apuramento histórico

SAÚL 
FERREIRA

A atribuição de Cabazes 
de Natal destina-se a agre-
gados identificados pelo 

Serviço de Intervenção So-
cial da Junta de Freguesia de 
Rebordosa, com carências 
económicas devidamente 
comprovadas. Os cabazes 
são constituídos de forma 
personalizada com bens de 
primeira necessidade, es-
senciais à ceia de Natal, com 
a colaboração da Rebordosa 
Social, esta iniciativa da Jun-

ta de Freguesia, tem como 
finalidade minimizar as ca-
rências de alguns estratos 
da população, permitindo, 
deste modo, que tenham 
uma época natalícia mais ca-
lorosa e feliz. Esta iniciativa 
insere-se na política social 
de apoio às famílias desen-
volvida pela Junta, com vista 
à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas com maio-
res dificuldades na comuni-
dade, nesta altura especial e 
de esperança para todas as 
famílias. Na ocasião o Execu-
tivo da Junta de Freguesia 
de Rebordosa formulou “vo-
tos de um Santo Natal e um 
próspero ano 2020” a todos 
o s  b e n e f i c i á r i o s  d o s 
cabazes.

    REBORDOSA

Junta de Freguesia deu 120 cabazes de Natal

PAULO 
PINHEIRO

A Junta de Freguesia de 
Rebordosa ofereceu um 
jantar de Natal aos traba-
lhadores e colaboradores 
das diversas atividades de-
senvolvidas ao longo do 
ano.

Contou com os funcio-
nários da Junta, bem como 

elementos da Assembleia 
de Freguesia e naturalmen-
te presentes também os 
membros do executivo da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa, o Presidente da 
Câmara Municipal Alexan-
dre Almeida e o Vereador 
Elias Barros.

Momento de convívio, 
mas também de fortaleci-
mento de laços entre todos 
os que trabalham em prol 
da freguesia. Nesta quadra 
festiva, “o desejo do Execu-
tivo da Junta é que todos 
possamos vivê-la com ale-
gria, paz e sobretudo muita 

saúde. São os votos senti-
dos de quem representa de 
forma pró-ativa e de proxi-
midade, a Freguesia de Re-
bordosa, que partilha preo-
cupações, desejos e espe-
r a n ç a s ”,  d i s s e  S a l o m é 
S a n t o s ,  A u t a r c a  d a 
Freguesia.

Para celebrar o 8º Ani-
v e r s á r i o ,  a  e q u i p a  d a  
Unidade de Saúde Familiar 
(USF) São Miguel Arcanjo 
as autoridades políticas 
p r e s e n t e s  e l o g i a ra m  o  
serviço prestado à comuni-

d a d e .  “ I m p o r t a  r e a l ç a r  
a  p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  d a  
população, em especial, 
dos seus utentes, demons-
t r a n d o  a  p r e o c u p a ç ã o  
dos colaboradores da USF 
e, em especial, da sua coor-

d e n a ç ã o ,  e m  e s t r e i t a r  
os laços de relação com  
o s  s e u s  u t e n t e s  e m  
ações de melhoria e bem-
- e s t a r ”,  f r i s o u  S a l o m é 
Santos.

A efeméride ficou mar-

cada pela presença da Tuna 
de Rebordosa que cantou 
os Parabéns. O Comandan-
te e Presidente de Direção 
dos Bombeiros Voluntários 
d e  R e b o r d o s a  t a m b é m 
marcaram presença. 

A Igreja Matriz de Rebor-
dosa (Velha) recebeu no dia 
22 de Dezembro o concerto 
pela Paz, promovido pelo Tu-

na de Rebordosa com o apoio 
da Paróquia local.

O concerto teve como ba-
se o lema "Para defender a 

P a z ,  t o d o s  n ã o  s o m o s 
demais.

Marcaram presença a Ve-
readora da Cultura na Câma-

ra de Paredes, Beatriz Meire-
les e uma representação do 
Executivo da Junta e o Padre 
Felisberto.

Jantar de Natal da Junta de Freguesia

8º. Aniversário USF São Miguel Arcanjo

Concerto da Paz

A Junta de Freguesia alertou a população para 
a recente ocorrência de tentativa e assaltos nas 
ruas e residências. 

“A Junta de Rebordosa teve conhecimento de 
tentativas de burla e de roubo por parte de duas 
mulheres, que fazendo-se passar por funcioná-
rias da Unidade de Saúde Familiar (Centro de 
Saúde), e agindo de má-fé, dirigem-se às residên-
cias a solicitar informações pessoais, com o obje-
tivo de roubar”, alerta.

Segundo a fonte as zonas alvo foram Santa Lu-
zia e Portela. “Recomenda-se que qualquer ten-
tativa feita nesse sentido seja imediatamente 
participada às autoridades policiais”, pede o exe-
cutivo de Salomé Santos.

A Câmara Municipal de Paredes e a 

Junta de Freguesia de Rebordosa estão a 

requalificar e pavimentar de várias aces-

sibilidades da freguesia como foram os 

casos da Rua da Escola da Quintã, Rua do 

Monte Alto, Rua Capelmonte, Rua das 

Mimosas,  Rua das Laceiras,  Rua do 

Alardo.

Todas as intervenções nas acessibili-

dades viárias têm como finalidade aju-

dar e melhorar a vida da comunidade lo-

cal. Estas requalificações permitirão 

uma maior fluidez de trânsito e maior 

segurança para os peões.

Onda de assaltos  
e de burlas

Pavimento 
e Passeios novos
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Estatuto Editorial
1 - Defesa intransigente dos princípios orienta-

dores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do 

concelho de Paredes em áreas tão diversas co-

mo a política, a economia, a empresarial, a reli-

giosa, a desportiva, a social e do seu património 

cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os ci-

dadãos, independentemente da cor, raça, géne-

ro, convicções, religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, asseguran-

do a dignidade das pessoas e das instituições e a 

sua privacidade.

Por

CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

“Por qué no te  
vás embora, ladrón?”

E
sta frase podia ser dita hoje por mi-
lhões de espanhóis. É atual. 
A decisão do rei emérito Juan Carlos 

I de deixar a Espanha ocorre após várias 
semanas de fugas de informação sobre os 
seus supostos negócios ocultos na Suíça, 
que o deixaram numa situação de grande 
vulnerabilidade, bem como à monarquia 
constitucional espanhola. Vários meios de 
comunicação nacionais dão conta que o 
monarca teria regressado a Cascais, onde 
viveu exilado antes de se tornar o chefe de 
Estado espanhol. Creio no entanto ser pro-
vável que o refúgio, a fuga à justiça, incluin-
do a fiscal, seja fora da Europa. 
A situação do ex-chefe de Estado espanhol, 
já em declínio desde a sua abdicação e pos-
terior saída da vida pública, teve um novo 
ponto de viragem em 15 de março, quando 
o rei Filipe VI, seu filho, anunciou que re-
nunciaria à herança do seu pai e lhe retira-
ria a subvenção pública anual de quase 200 
mil euros anuais.
A decisão de Filipe VI foi tomada com base 
nas informações divulgadas sobre uma in-
vestigação à origem de 65 milhões de eu-
ros que tinham dado entrada num fundo 
suíço para a fundação Lucum, com base no 
Panamá, para determinar se eram comis-
sões pagas pela Arábia Saudita a Juan Car-
los, como benefício num processo envol-
vendo a construção de um comboio de alta 
velocidade em Meca. 
Dois anos antes, em julho de 2018, o juiz do 
Tribunal Nacional Diego de Egea quis ouvir 
testemunhas do processo, depois de ouvir 
gravações telefónicas de uma conversa 
realizada em 2015 onde Corinna Larsen, 
amiga de Juan Carlos, revelava que tinha 
contas na Suíça, onde teria recolhido essas 
comissões da Arábia Saudita, sendo supos-
tamente uma 'testa de ferro' do rei emérito 
de Espanha.
Meses depois, o Ministério Público espa-
nhol abriu um processo, no âmbito da luta 
contra a corrupção, e, em março deste ano, 
foram enviadas cartas rogatórias à Suíça, 
para aceder aos dados dessa suposta 
doação.
O Rei emérito disse não querer ser um em-
baraço para a família real. Porém a sua con-
duta pessoal e institucional colocaram-no 
em total descrédito. Relembra-se o aciden-
te furtivo na caça aos elefantes no Botswa-

na, de que resultou fratura da anca, em 
uma de muitas escapadinhas lúdicas com 
uma sua “amiga” de décadas. Uma história 
de vida eivada de muita devassidão, cor-
rupção e hipocrisia. 
O agora rei emérito, que nasceu em 05 de 
janeiro de 1938, em Roma, tendo-se mu-
dado com a família para a Suíça, em 1942, 
antes de ir viver para Portugal, no Estoril, 
em 1946, chegando pela primeira vez a Es-
panha em 09 de novembro de 1948.
 Por proposta do ditador Francisco Franco, 
foi designado pelas Cortes como chefe de 
Estado, em 1969. Anunciou a abdicação ao 
trono em favor do filho, Filipe VI, em 02 de 
junho de 2014.
Juan Carlos já tinha abdicado da sua vida 
pública e tinha-se refugiado na companhia 
dos amigos, fazendo vela e assistindo a tou-
radas ou a corridas de Fórmula 1.
Com a sua mobilidade cada vez mais afeta-
da, Juan Carlos foi operado ao coração em 
agosto de 2019, tendo sido visto a dar en-
trada numa clínica de Madrid, em junho 
passado, para um 'check-up' médico, pro-
tegido por uma máscara e continuando a 
tentar preservar a sua privacidade. 
A evolução dos eventos desencadeou uma 
tentativa de vários grupos partidários no 
Congresso para criar uma comissão parla-
mentar de inquérito, mas os votos contra 
do PSOE, PP e Vox impediram a iniciativa.
Também foi revelado que Juan Carlos I fez 
levantamentos periódicos da conta em no-
me da fundação Lucum em montantes que 
excederam 100.000 euros por mês, entre 
2008 e 2012. 
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sán-
chez, descreveu as informações como "in-
quietantes e perturbadoras", embora, ao 
mesmo tempo, tenha agradecido a Felipe 
VI por se distanciar delas.
Sobre a decisão de saída do país de Juan 
Carlos, o Governo ainda não reagiu, mas 
nos últimos tempos Pedro Sanchez tem 
insistido muito para que haja transparên-
cia na monarquia, dizendo esperar uma 
atitude do Palácio da Zarzuela.

Por

AMÂNDIO 
RIBEIRO

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

O
s manifestantes pacíficos que 
encheram as ruas de Minsk, 
capital da Bielorrússia, foram 

alvo de violência policial, depois de te-
rem saído em protesto contra os resul-
tados das eleições que consideram ser 
“Os resultados “à boca das urnas” 
anunciados pelo governo apontaram 
para uma vitória indiscutível do atual 
presidente Alexander Lukashenko. 
Contudo, estes contradizem sonda-
gens não-oficiais e o sentimento da 
população.
A violência policial registada após as 
eleições tornou-se na prática corrente 
da política na Bielorrússia, onde todas 
as formas de dissidência pacífica são 
brutalmente reprimidas. Na noite pas-

sada, representantes da Amnistia Inter-
nacional testemunharam em primeira 
mão a crueldade da resposta policial, 
que incluiu o uso indiscriminado de for-
ça, como granadas de atordoamento, 
contra uma multidão pacífica e deten-
ções arbitrárias de indivíduos que esta-
vam longe da manifestação. Um mani-
festante morreu, em Minsk, e dezenas 
de outros ficaram gravemente feridos.
Um vídeo arrepiante mostra uma carri-
nha da polícia que atropela, a alta velo-
cidade, um manifestante numa estrada 
larga. Esta filmagem capta a crueldade 
das ações da polícia bielorrussa, na últi-
ma noite, e mostra a razão de tantos 
estarem desesperados por mudanças.
Os confrontos que resultaram em feri-
mentos de manifestantes e polícias po-
deriam ter sido evitados se as forças de 
segurança tivessem respeitado o direito 
à liberdade de reunião pacífica e atuado 
com a devida moderação. A polícia agiu 
fora da lei e está lá para defendê-la.
A pandemia estende-se a violação dos 
direitos humanos, sem piedade.

T
empos de férias, de pausa e de 
abrandamento é sempre bom 
para a reflexão política, quer seja 

do Estado ou Municipal e do Serviço 
Público que praticam. Depois de 3 tri-
mestres completamente alucinantes e 
fora do normal, olhando agora para trás 
em 2020 vemos que nos primeiros me-
ses tínhamos o chavão do superavit das 
contas públicas a que se seguiu uma 
quarentena forçada com o bloqueio to-
tal e generalizado para agora cairmos 
numa realidade de profunda crise eco-
nómica com desemprego galopante e 
uma tentativa de retoma com avanços 
e recuos na mensagem de segurança 
necessária relativamente à monitoriza-

ção de lares de idosos, aos ajuntamen-
tos ou festas, ao uso de máscara ou aos 
bloqueios de determinadas regiões.
Quando a mensagem não é clara e 
orientadora, é normal que as estraté-
gias dos partidos se confrontem com as 
reivindicações dos sindicatos, das opo-
sições, dos partidos pequenos ou até 
dos presidentes de junta (olhando nu-
ma perspetiva mais local). É assim que 
se fazem ajustes em democracia que 
permitam resolver assimetrias...
Este país, que pediu ajuda externa há 
dez anos, é diferente do Portugal que 
enfrenta agora uma nova crise. O que 
não mudou foi a realidade de conti-
nuar um país fortemente endividado, 
dependente de investimento privado 
estrangeiro, de fundos comunitários e 
das exportações que perderam o ba-
lanço que tiveram na saída da inter-
venção da troika. Isso é algo que senti-
mos na nossa região, com o abranda-
mento dos movimentos dos camiões 
da indústria, e em especial do mobiliá-
rio, e sobretudo com uma vaga de dis-
pensas de um pós lay-off que deixa os 

Por

MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Brandamente a acordar para a realidade!

mariocamilomota@gmail.com

Bielorrússia
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Brandamente a acordar para a realidade!
patrões sem condições de garantir os 
ordenados.
É óbvio que os efeitos da Pandemia que 
vivemos este ano de 2020 só acelera-
ram a realidade de um país que não es-
tá preparado para deixar de depender 
dos outros e não tem capacidade de se 
adaptar às mudanças que a sociedade 
de hoje tão rapidamente realiza. Eco-
nomicamente, o golpe dado em 2015 
pelo Partido Socialista com o governo 
da “geringonça” para legitimar o acor-
do que substituiria o vencedor das elei-
ções não foi mais do que um travão de 
uma alteração do modelo económico, 
tecnológico e exportador não depen-
dente que Portugal tinha sido forçado 
a implementar. Essa parceria parla-
mentar com o Bloco de Esquerda e o 
PCP fez com que engolissem o pior in-
vestimento público, a maior carga fis-
cal e os serviços públicos mais cativa-
dos de sempre. Os apoiantes da “gerin-
gonça” foram enganados... A esquerda 
não mudou nada em Portugal, limitan-
do-se a perpetuar um atraso, a desper-
diçar um contexto internacional favo-

rável a reformas e a adiar a morte dos 
sindicatos fiéis ao Partido Comunista.
Por outro lado, a popularidade do Go-
verno Costa foi de uma resiliência inve-
jável, no seu artistismo, ludibriou uns e 
outros. Rui Rio e o PSD tem estado 
brandamente a ver a banda passar só 
acordando com pequenas guinadas que 
o presidente do PSD dá para mostrar 
que ainda está por aí, como fez esta se-
mana com as possíveis conversações 
com um Chega “mais moderado”. 
Rio finge não querer governar para não 
ter de fazer uma oposição que o desgas-
te, enquanto Costa fingirá querer go-
vernar até ter de enfrentar uma crise 
que o destrua. 
Seguimos brandamente e sem tumul-
tos, a pensar que a atividade dos municí-
pios já deveria estar focada num turis-
mo municipal e no apoio a empresas que 
continuam a exportar e a empregar, e 
não uma atividade dependente do go-
verno para todas as obras; a pensar que 
os grandes planos do governo não serão 
nada se não se conseguir criar emprego 
e voltar a vender para o exterior.

Bielorrússia

Rua Dr. José Correia, nº71  //  2º Esquerdo 

Castelões de Cepêda  // 4580 - 128

Paredes

Novas instalações do 

Progresso de Paredes

psilvaparedes@gmail.com

Por

PAULO
SILVA
Professor

A
postar nas escolas e na 
educação como elemen-
to de combate às desi-

gualdades socioeconómicas, é 
sempre o melhor investimento, a 
atual crise pandémica veio refor-
çar esta ideia, a crise de saúde 
pública originada pelo Covid-19 
veio reforçar a necessidade de 
medidas que ajudem a combater 
as desigualdades e a reforçar o 
papel das escolas e da educação.
Os municípios no geral e o de Pa-
redes em Particular deram um 
belo exemplo, lutaram e investi-
ram para que nenhum aluno fos-
se excluído do processo ensino 
aprendizagem por falta de meios 
informáticos.
O estado central prometeu e 
bem apoiar as famílias e os muni-
cípios neste esforço, e lançar um 
programa capaz de ajudar as fa-
mílias e os municípios a investir 
mais na aquisição dos equipa-
mentos informáticos que pos-
sam ajudar os nossos alunos a 
acompanhar novamente o ensi-
no à distância caso tal venha a ser 
necessário.
O direito à Educação, e a uma 
Educação capaz de responder 
aos desígnios dos cidadãos e da 
sociedade tem obrigatoriamente 
de ser encarado como um dos pi-
lares fundamentais do desenvol-
vimento das comunidades, a 
Educação é o meio privilegiado 
para o desenvolvimento dos ci-
dadãos no seu todo, a educação 
não pode servir apenas para grá-
ficos e análises de rankings de 

sucesso ou insucesso dos seus 
resultados.
As suspensões das aulas em regi-
me presencial vieram tornar ain-
da mais evidentes as desigualda-
des, muitas vezes escondidas; a 
necessidade de meios alternati-
vo e o ensino á distância mostrou 
mais uma vez, a capacidade da 
Escola e do sistema de ensino 
não só se superar em termos pe-
dagógicos, como também em 
termos sociais.
O trabalho em articulação com o 
Município no caso de Paredes 
permitiu atenuar as desigualda-
des, o Governo através da delibe-
ração 17/2020 vem agora dar um 
passo significativo para ajudar os 
municípios, através de progra-
mas Escola Digital ─ Reforço da 
rede de equipamentos tecnoló-
gicos e da conetividade (deste 
programa ainda se aguarda a pu-
blicação), para continuar a apos-
ta no combate às desigualdades 
existentes e já devidamente 
identificadas.
Mas o problema não se ficou ape-
nas e só pela falta de meios tec-
nológicos, a crise de saúde públi-
ca veio reforçar a necessidade de 
i mp le me nt ar  pr og ra ma s d e 
apoio a famílias mais vulneráveis, 
a urgência na criação de redes de 
apoio à infância e juventude, de 
base local, que articulem e tor-
nem eficaz a ação social escolar.
Estou certo que o governo vai ser 
capaz de reforçar as políticas de 
ação social escolar, estabelecen-
do-as como ferramentas funda-
mentais de combate às desigual-
dades e ao insucesso escolar, é 
importante investir nos meios 
tecnológicos sem dúvida, mas o 
reforço das políticas sociais na 
ação social escolar terá de ser re-
forçado, sobretudo se tivermos 
uma segunda vaga.

Reforçar o  
papel da Escola
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FALECEU

FERNANDO MOURA 
DE CARVALHO
Faleceu no dia 5 de agosto com 70 anos.  
Era natural de Vila Cova de Carros-Paredes 

e residente na Rua Eng. José Torres Correia Pacheco, nº. 17, 
1º - Paredes. Era casado com Maria de Fátima Vieira Durães de 
Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

JOAQUIM ARMANDO  
DE SOUSA SOARES
Faleceu no dia 8 de agosto com 55 anos.  
Era natural de Bitarães-Paredes e residente 

na Rua do Paço, nº. 179, Paredes. Era casado com Maria da 
Conceição Barbosa Ribeiro Soares.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES

FALECEU

ADÃO JOSÉ FERREIRA 
DE SOUSA
Faleceu no dia 31 de julho com 74 anos.  
Era natural de Besteiros-Paredes e residente 

na Trav. da Povoada, nº. 23, Besteiros, Paredes.  

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.
  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

BESTEIROS/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO LOPES 
CARDOSO DA SILVA
Faleceu no dia 3 de agosto com 72 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua de Penhas Altas, nº. 595, Lordelo, Paredes. Era casado 
com Ermelinda Fernanda Moreira da Silva Cardoso.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.
  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

FALECEU

BERNARDINO  
ALVES PEREIRA
Faleceu no dia 7 de agosto com 78 anos.  
Era natural de Gondalães-Paredes e residente 
na Rua da Plaina, nº. 147, Louredo, Paredes.  

Era casado com Maria Madalena Silva Magalhães.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será ce-
lebrada, sexta-feira, dia 14 de agosto, às 18:30 horas na Igreja 
Paroquial de Louredo, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
LOUREDO/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM DE SEABRA LEAL
Faleceu no dia 5 de agosto com 62 anos. 
Era natural de Vandoma-Paredes e residente 
na Av. Central de Reiros, nº. 712, Vandoma,  
Paredes. Era casado com Ana Albertina  

Teixeira Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 15 de agosto, às 10 horas na 
Igreja Paroquial de Vandoma, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

JOAQUIM PEREIRA  
DA SILVA
Faleceu no dia 8 de agosto com 82 anos.  
Era natural de S. Paio de Oleiros-Santa Maria 
da Feira e residente na  Av. Central de Astromil, 

nº. 487, Astromil, Paredes. Era casado com Laura Moreira 
Esteves Martins Pereira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, domingo, dia 16 de agosto, às 8 horas na 
Igreja Paroquial de Rebordosa, Paredes, agradecendo, também 
desde já a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
ASTROMIL/PAREDES

FALECEU

MANUEL PEDRO 
DA ROCHA RIBEIRO
Faleceu no dia 6 de agosto com 90 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  
e residente na Rua do Seixadelo, nº. 213,  

Madalena, Paredes. Era viúvo de Albina Gomes de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifes-
taram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sábado, dia 15 de agosto, às 9 horas na Igreja 
Paroquial Madalena, Paredes, agradecendo, também desde já 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181
MADALENA/PAREDES

FALECEU

EMÍLIA  
DEOLINDA FERREIRA
Faleceu no dia 1 de agosto com 84 anos.  
Era natural de Santiago Subarrifana-Penafiel 

e residente na Trav. da Cepeda, nº. 86, 1º andar, Paredes.  
Era casada com José Maria da Rocha Pacheco.
 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PAREDES
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FALECEU

MARIA DE FÁTIMA 
OLIVEIRA PINTO
Faleceu no dia 2 de agosto com 84 anos.  
Era natural de Parada de Todeia-Paredes  

e residente na Rua Padre Américo, nº. 289, Parada de Todeia, 
Paredes. Era casada com Armando Rodrigues Pinto.
 

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo descul-
pa por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, 

Paredes - Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

PARADA DE TODEIA/PAREDES

FALECEU

MARIA LUCIA DE SOUZA
Faleceu no dia 3 de agosto com 74 anos.  

Era natural do Brasil e residente na Rua  

dos Cedros, nº. 50, Paredes. Era viúva de  

Joaquim Ramos de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 

e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 

todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 

de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 

falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 

outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 

por qualquer falta involuntariamente cometida.

  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

PAREDES

FALECEU

MARIA RUTER 
MOREIRA BARBOSA
Faleceu no dia 30 de julho com 87 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua de Santa Tecla, nº. 289, Lordelo, Paredes. Era viúva  
de António Moreira de Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, bem como na missa de 7º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.
  

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho  

(Gerência de Francisco Teixeira do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes  

Telf. 255 776 231 / 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

LORDELO/PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências
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PUB

Piscina de Recarei acolheu  
primeiro torneio internacional 
de Pólo Aquático

Corrida dos Reis promete  
reunir centenas  
de participantes  
pelas ruas de Paredes

A Piscina Municipal Rota 
dos Móveis, em Recarei, rece-
beu durante três dias (entre 3 
e 5 de janeiro) 60 atletas femi-
ninas de Polo Aquático, oriun-
das de quatro equipas de Por-
tugal, Espanha e Itália, partici-
p a n t e s  n a  p r i m e i r a 
competição internacional 
"Paredes Queen Cup".

No torneio participaram as 
equipas portuguesas Clube 
Aquático Pacense e Paredes 
Polo Aquático. As duas equi-
pas estrangeiras são a AR 
Concepcion, de Espanha, e o 
clube CSS Verona, de Itália.

A organização esteve a 

cargo do Paredes Polo Aquáti-
co com o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes, da Fe-
deração Portuguesa de Nata-
ção e da Associação de Nata-
ção Norte de Portugal.

Segundo os organizado-
res, “o objetivo principal foi o 
de promover o Polo Aquático 
e dar experiência competitiva 
internacional à equipa do Pa-
redes Polo Aquático”. A pri-
meira edição do torneio dire-
cionou-se para atletas senio-
res femininas. O "Paredes 
Queen Cup” contou ainda 
com a realização do seminário 
“waterpolo Benchmarking”.

São esperados cerca de 
800 atletas, amanhã, sába-
do, em Paredes para a VII 
Corrida de Reis.  

A prova de atletismo 
tem início às 20 horas, no 
Parque José Guilherme, 
com a vertente competiti-
va desenhada num percur-
so de 10 km de corrida pe-
las ruas centrais da cidade 
de Paredes. A caminhada é 
de 5 km de distância “para 
a promoção da atividade 
física, saúde e bem-estar”.

Com organização da 
ParJovem – Associação Ju-
venil de Paredes, a Corrida 
de Reis conta com o apoio 
da Câmara e Junta de Fre-

guesia de Paredes. O tiro 
de partida e chegada acon-
tece no Parque José Gui-
lherme. na lista de inscritos 
destaque para a presença 
de Bruno Jesus e Rui Mu-
ga, dois atletas reconheci-
dos no atletismo.

A novidade da prova de 
2020 contempla um pré-
mio para o primeiro atleta 
a passar na meta volante 
(5Km) e que obrigatoria-
mente corte a meta nos 
três primeiros classifica-
dos da geral e ainda para o 
atleta que consiga bater o 
recorde na prova fixado 
por Miguel Borges em 30 
minutos e 39 segundos.

O
s maus resulta-
dos futebolísti-
cos em dois clu-

bes do concelho de Paredes- 
Sobrosa e Aliados de Lordelo 
- levaram nas últimas sema-
nas ao afastamento dos res-
petivos treinadores. Primei-
ro foi Cristiano Santos res-
c i n d i r  o  c o n t r a t o  d e 
treinador do CCD Sobrosa, 
da I Divisão Distrital da AFP, 
tendo disso substituído por 
Hélder Ferreira. Pouco tem-
po depois foi a vez de Juvenal 
Brandão deixar o Aliados FC 
Lordelo, da Divisão de Elite. 
Para o lugar do cronista d´O 
Progresso de Paredes foi 
contratado Pedro Ferreira, 
que levou para adjuntos 
João Silva e Vítor Carneiro. 

Esta época, Pedro Ferrei-
ra, 36 anos, já tinha orienta-
do o São Pedro da Cova, ten-
do alcançado quatro vitórias 
em 13 partidas. Em 2018/19, 
foi treinador do FC Alpendo-
rada e do SC Rio Tinto, onde 

conquistou a Taça AF Porto.
"É um privilégio treinar 

um clube com os pergami-
nhos do Aliados FC Lordelo. 
Prometo trabalho, muito tra-
balho", afirmou Pedro Fer-
reira, no Facebook.

Juvenal Brandão deixou o 
Aliados de Lordelo em nono 

lugar da Divisão de Elite, Sé-
rie 2 da AF Porto, com 25 
pontos somados.

“Face a um cenário de 
enorme escassez de jogado-
res e ausência de reforços, 
informei a direção que, com 
este cenário, não me sentia 
capaz de fazer mais e melhor, 

na luta pelos dois primeiros 
lugares”, justificou Brandão.

Após as mudanças de 
treinadores, Sobrosa e Alia-
dos venceram os seus jogos 
pondo fim a resultados me-
nos conseguidos que preci-
p i t a r a m  a s  m u d a n ç a s 
técnicas.

Chicotadas no  
Sobrosa e Aliados
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